
VI3 jaro. — N° 73 Unu numero : 6 S P E S D E K O J  (15 centimoj) S Marto 1910

OFICIALA ORGANO DE UNIVERSALA E S P E R A N T O -A S O C IO

ABONO

J a p a  A b o n o .......................... ... ..................  1 ,60 $  (4  f r a n k o j )

La abonoj komenciĝas de la l a de ciu monato. Oni akceptas nur unujarajn 
abonojn. Oni abonas ĉe la Administrejo, Esperanto-Oficejoj kaj lokaj
Agentoj.

Redaktejo & Administrejo: io , rue dela Bourse, GENfcVE (Svisujo).

KAJ DE INTERNACIA  INSTITUTO DE ESPERANTO
D u o n m o n a ta  In te rn a c ia  G aze to

Direktoro : H E C T O R  IIO D L E R

RBItLAMO

Generalaj Agentoj: Esperanto, IO, rue de la Bourse, Genive (Svisujo). 

G. W a r n i k r ,  15, rue Montmarie, Paris; C.-A.-G. B r o v v n e ,  20, Wellington 

St., Strand, London W.-C. ; Germana Esp. Librejo, Rathausstr, 52, Leipzig 

B i g a l k e  kaj M o h v / i n k e l ,  Schleinitzstr. 6 ,  Bromberg, Berger, «/° Spineus, 3 ,  rue 

du Bois-Sauvage, Bruxelles. — Vidu la tarifon sur la 3«  pago.

Dum la la s la  duonmonato
U .  E .  R .  d e e i d i s  p a r t o p r e n i  e n  l a  I n -  

t e r n a c i a  E k s p o z i c i o  e n  B r u x e l l e s ,  k a ]  

s e n d i  t i e n  d u  r e p r e z e n t a n t o j n .

l i a  n o m b r o  d e  l a  E s p e r a n t i a j  R s o e i o j  

n u n  a t i n g a s  2 0 .

Post la E sp eran to j Kursoj
Unu el la ĉefaj taskoj de la Espe

rantistaj grupoj estas certe la orga

nizo de kursoj por la instruado de 

Esperanto. Tiun rolon ili ja  plenu

mas kun laŭdinda fervoro kaj ciujare 

eliras el ili kelkaj m iloj da homoj, 

kiuj pli-malpli bone konatigis kun

Esperanto.

Parto el ili, ĉar ĝi nun ne sentas 

ankoraŭ la konstantan bezonon de 

Esperanto aŭ ne havas internaciajn 

interesojn por kiuj Esperanto estas 

utiligebla, forlasas nian aferon. Tio 

estas normala fakto, kontraŭ kiu ni 

povas ne multe; tamen, pli frua 

atentigo pri la manieroj de nun uzi

Esperanton povus ofte malhelpi

kelkajn el tiuj forlasoj. Alia parto 

restas, ĉar ĝi konvinkigis, ke Espe

ranto estas io interesa per si mem aŭ 

utila per siaj aplikoj. Kion faras la 

grupoj por tiuparto? N i rimarku,ke 

la plej multaj homoj de tiu kategorio 

scias sufiĉe bone Esperanton, sed pri 

ĝia uzado, pri la signifo de Esperan

tismo, pri internaciaj rilatoj, kiuj 

ludas tiel gravan rolon en nia mo

vado, ili scias tre malmulte. Por ili 

la plej multaj grupoj faras nenion. 

Kelkaj ja  organizas superajn kursajn 

por plua lernado de la lingvo. Tio 

estas kompreneble bona, sed ne 

sufiĉa tiom pli ke tiu instruado estas 

plej ofte ekskluzive lingva. Bona Es

perantisto devas koni ne nur la for

mojn de la lingvo, sed ankaŭ ĝian 

literaturon, ĝian spiriton, gian artan 

flankon. Tiu ĉi instruado estas eĉ pli 

grava ol la alia, ĉar de la fakto,ke per

sonoj estis atentigitaj tro ekskluzive 

pri la formoj de la lingvo, ili ricevas 

tute falsan ideon pri gi.

Sed koni Esperanton kaj ĝian lite

raturon ne formas kompletan Espe

rantistan instruadon. Ekzistas ja  ne 

nur lingvo nomata Esperanto, sed 

ankaŭ movado nomata Esperantismo, 

kiu, kiel ĉiuj movadoj, havas sian 

historion, sian organizajojn sian spe

cialan idealon. Kun ĉi tio devas ko

natigi ĉiuj veraj Esperantistoj. Tia

maniere ili penetrigos en nia jama 

tradicio, instruigos pri la fundamen

taj ideoj de Esperantismo, kaj, ĉar 

di konos precize niajn organizajojn, 

iii pli kaj pli interesigos pri Ja vivo 

de nia alero kaj anstataŭ esti b lindaj 

adeptoj de lingvo, ili estos konsciaj 

anoj de movado, kies senco estos 

klara al ili. Ekzamenoj jam  montris 

°fte kiom da mankoj en tiu rilato 

ekzistas ĉe Esperantistoj, ĉ u  ne 

'enis la tempo ilin forigi? Por tio la 

grupoj devus post la elenjentaj kursoj

krei superan kurson, en kiu krom la 

lingvo estos ankaŭ instruataj parte 

na’cie, parte Esperante, la Esperanta 

literaturo, la historio kaj la organi

zadoj de Esperantismo.

Aliparte, multaj Esperantistoj tre 

malmulte scias pri internaciaj de

mandoj, eĉ elementaj. Kiom da ili — 

ni laŭsperte parolos — havas nur 

malprecizajn ideojn pri internaciaj 

reguloj de poŝlo, de fervojoj, de 

komerco aŭ de financoj ! Kiom da ili 

kutimas ĉion jugi kaj taksi laŭ sia 

propra' nacia kriterio, anstataŭ ĝin 

rigardi laŭ internacia neŭtrala vid

punkto kaj tiamaniere, kvankam ili 

lingve estas Esperantistoj, neniel 

pensas laŭ Esperantisma vidpunkto. 

Pri tiu internacia instruado konigas 

nur malmultoj libroj tro teknikaj aŭ 

maloftaj revuoj, ĉiam influataj de 

nacia pensmaniero. Male, la prakti

kado de Esperanto ebligas facilan 

akiradon de tiu j konoj, laŭ vidpunkto 

pratika. Kio pli bone taligus kaj estus 

pli utila ol arangi ĉe la grupoj 

nelongajn paroladojn en Esperanto 

pri internaciaj neutralaj praktikaj

demandoj. La temoj ja  ne mankos.

Oni komencos per demandoj tute 

praktikaj kaj ciutagaj kiel ekz. la 

posto kaj iom post iom transiros al 

pli altaj teinoj. Cetere la instruatoj 

ricevos nur gvidon kaj instigon de la 

instruanto ĉe la grupo ; ili mem 

hejme povos pliprofundigi sian konon, 

uzante la perecon de la Delegitoj de 

U. E. A. por la temoj, kiuj ilin spe

ciale interesas. Kian ulilan materia

lon, ne alie riceveblan, povus akiri 

tiamaniere fresa Esperantisto! Oni 

estu certa, ke Esperantisto tiel eten

dinte sian instruitecon per Espe

ranto, neniam plu forlasos nian 

aferon kaj li, multe pli ol iu ajn alia 

neesperantisto, scios, kio estas inter

nacieco ; estos por ni forto ne kompa

reble pli aktiva ol eminentulo apro

binta Esperanton kaj nenion scianta

pri ĝi kiel okazas ofte.

H . I IO D L E R .

SOCIA VIVO

fabrikadoj kaj krudŝtofoj el Germanujo 

nur plifortigas la amerikan industrion. Ne 

estis eble al ni akiri pli grandajn avanta

go j^  ĉar ni ne povas eksigi el nia importo 
la du grandajn mondkomercaĵojn aĉeto- 

tajn en Usono : tritiko kaj kotono, lli estas 
tiel necesaj por la nutrado de la popolo 

kaj por la industrio, ke ĉiu prezaltigo 
havus grandegajn malutilojn por la tuta 

lando. Ni devas konsideri, ke la tuta inter

sango de komercaĵoj inter Usono kaj Ger

manujo atingas la sumon de unu miliardoj 
da Sm., kaj ke ni eksportas industriaĵojn 

je 350 milion Sm. kaj cetere la germana 

ŝiptransportado gajnas multe el la komerc

trafiko inter la du landoj. Pro tio nia poli

tiko celadas gajni almenaŭ ripozan statan 

de la interrilatoj, pripensante, ke el ĉiu 
komerca milito nur povas rezulti maluti

lo al Germanujo.
Sed saga politiko iomete devas antaŭ- 

vidi la estontecon, ĉiu j nacioj disvolvi

gantaj celadas nature fortigi la propran 

industrion por liberigi de la fremda im

porto kaj konservi al la propra lando la 

kapitalojn pagotajn al la eksterlanda in

dustrio. La konsekvenco estos, ke la 
eŭropaj statoj estonte ne plue povos eks

porti al Nord- kaj Sudameriko, dume tiuj 

landoj siaflanke eble faros konkurencon al 

ni en niaj propraj landoj. Tiu ne tro mal
proksima ebleco devas do instigi la eŭro- 

pajn regnojn unuigi al komuna komerca 

kunlaborado. Kaj se ni unue estas ĉe tia 
stato, la politika ligo, la eŭropa « eterna » 

paco, la senarmigo de la popoloj estos ne 

nur ebla, sed necesa. Gi liberigos nekal
kuleblajn monajn kaj intelektajn fortojn 

por la kulturo.
La plibonigo en Ia komercaj interrilatoj 

vidigas klare el la bilanco de la Ham- 

burgo-Amerika Linio (HAPAG). La societo 

gajnis brute 32 milion, markoj kontraŭ 

lti dum 1908. La ŝiparo kaj alia inventaro 
estas malplivalorigita je 20 milion markoj 
(1908 ti milion), la dividendo estos (J °/0 

(0%).Lasocieto transportis 150000 elmigran
tojn (1908 79000) kaj plibonigis la bilancon 

per ŝparema saga administrado.

Ankaŭ aliaj hamburgaj ŝipsocietoj liveris 

pli bonajn rezultatojn, ekz. la sudamerika 

linio donos dividendon de 8 «/o kontraŭ
4 o/o en 1908.

VoGLF.R.

(Del. Hamburgo.)

G E O G R A F IO

k o m e r c o

G e r m a n u jo  k a j  U sono

La antaŭaj leteroj de nia amiko Randall 

en Seattle jani vidigis al ni, ke la opinio 

pri Usono kiel la lando de senlinia libe

reco estas tute malprava. Ankaŭ en inter
nacia komerca rilato tute ne regas libereco 

ĉe la usonanoj. Komprebla el la indus
tria vidpunkto ja estas la celado protekti 

la internan industrian per la mairaciligado 

de la importo de fremdaj industriaĵoj. Ne 
estas neigeble, ke parte ia politiko de 

Usono tiurilate sukcesis kaj naskis kaj for
tigis kelkajn industribranĉojn, sed ali- 
flankejla vivkondicioj dela popolamaso estis 

netolereble plikarigataj. Do, Ia esperata 

utilo el la altaj limimpostoj montrigas line 
kiel o fata morgana ». Aliaj konsekvencoj 
de tiu politiko estas la reciprokaj agadoj 

de Ia eŭropaj industriaj statoj importantaj 
amerikajn produktadojn, kiuj siaflanke 

estas devigataj protekti sin. La komerc- 

kontrakto inter Germanujo kaj Usono 

antaŭ ne longe ĉesis. La nova interkon

sento nun estas aprobita de la germana 

parlamento sen ia diskutado. Gi ne estas 

favora por nia eksporto, ĉar kelkaj indus- 

triajoj jam tre alte « protektitaj » guadas 

nun ankoraŭ pli altan « protektadon », 

dum la plifaciligoj permesitaj al aliaj duon-

L a  K o n g re s u r b o  : W a s h in g t o n ,  D . C.

(sekvo )

Plimulte ol ia ajn alia urbo altiras la 

atenton de la mondo \Vashington, ne nur 

pro tio ke ĝi estas la ĉefurbo de unu el la 

plej progresintaj landoj, sed pli guste pro 

tio, ke ĝi estas la kongresurbo de la ve

nonta Sesa. Ni do daŭrigu nian piediradon 

tra la belega urbo al la bibliotekejo. La 

aktuala biblioteko dum multe da jaroj 

tute ne bezonis .bibliotekejon. La biblio

teko ekstarigis dum 1802 per aĉeto de tri 

milkelke da libroj en Londono. Tiun ĉi 

multvaloraĵon la malamikoj de 1812-1814 

hontindeuzis kiel ckbruiigajon.Nova biblio
teko estis starigita (de Tomas Jefferson) 

kiu ĉiam grandigis tiugrade ke dum 1851 
la arego konsistis el sesdek mil volumoj: 

pli ol la duono el tio forbruligis. Nun

tempe ĝi entenas plimulte ol unu milionon 

da libroj kaj broŝuroj kaj ĉirkaŭ duonon 

da miliono da muzikadoj, land- kaj aliaj 

kartoj, presigaĵoj, fotografadoj, manuskrip
toj ktp. Duni 1851 incendio detruis preskaŭ 

la tutan libraron ; forbrulis pli ol tridek 
mil libroj kaj pentrajoj multvaloraj. Tuj 

post forbrulo rekonstruado komencigis. 

Dum 1897 la tutan libraron oni translo

kigis en la Kongresan Bibliotekejon. La 

nuntempa arego estas riĉa je historio, 
leĝoscienco, politika scienco, broŝuroj pri 

Ameriko kaj Usonoj, aŭ iamaniere rila

te Amerikon. Ni do ne devas forgesi ke 

la biblioteko estas tute universala en sia 
cdo, neniu ajn parto de la literaturo man

kas en tiu ĉi granda arego. La publiko 

generale povas uzi tiujn ĉi trezorojn la ta

vole en la beleta meblita legejo; oni nur 

ne devas ilin forporti hejmen. La kongre
sanoj havos sufiĉe da tempo por viziti 
ĝin, ĉar ĝi estas malfermata de la naŭa 

matene ĝis la deka vespere. La vespera 

tempo estas la plej bona horo por gui la 

belecon de la interno.
Ni do forlasu tiun ĉi neforgeseblan 

lokon por reveni al ĝi iatempe. Mankas ja 

taŭgaj vortoj por laŭdece priskribi tiun 
ĉi grandegan konstruajon. Ni entreprenu 

piediradon laŭlonge de la plej bela bul

vardo de la ĉefurbo. Tute proksime je la 
piedo de la kapitolo (kiun ni preterpasos) 

starigas la monumento de paco kun la 

surskribado : « lli mortis por ke la patrujo 

vivadu. » Pennsjlvania Avenuo, plej ofte

kaj plej taŭge nomata « La Avenuo » havas 

largecon da kvindek metroj; ĉiuflanke tro

vigas trotuaro je largeco de ses metroj aŭ 

pli. Meze de tiu ĉi vasta avenuo estas 
elektra tramvojo kie preterpasis, ambaŭ- 

direkten, tramveturilo po tri minutoj. Tiu 

ĉi tramvojo kondukos la kongresanon ĉu 

rekte, ĉu disreliĝe, al ĉiuj partoj de la 

urbo.
Dekstre kaj maldekstre de tiu ĉi belega 

bulvardo trovigas nacikonataj hoteloj kaj 
multetaĝaj, preskaŭ sed ne tute ĉieltuŝan- 

taj magazenoj (la vorto butiko tute ne revi

digas iamaniere la grandecon kaj vastecon 

de tiuj ĉi modernaj vendlokoj). Duonvoje 

inter la kapitolo kaj la Usona Trezorejo 
vidigas maldekstre, iom flanke, la Centra 

Vendejo, tute unika en sia speco, kiu eten
digas ile la sepa gis la naŭa strato; centoj 

da centoj da vendlokoj trovigas tie ĉi. 

Neniu kongresano forlasu Washington ne 
vizitinte tiun ĉi konstruadon; sed ĉiu pa

sigu unu horon i i i  dii dum la frumateno 
en tiu ĉi vendejo; apude tiu estas la ĉiel- 

tegmenta vendejo, kaj pogranda kaj pode

tala, laŭlonge de la Smithsonia vastejo kaj 
Louisiana Avenuo. Cetere, unika vidajo 

prezentigas tie ĉ i ; tie vidigas la farmuloj 

kaj farmulinoj, ĉu blankulaj, ĉu negrulaj, 

starante aŭ sidante en aii apud siaj divers

specaj veturiloj, finomataj « gohikfoj » 

kiuj jani frumatene ĉe la unua kokkrio 
alvenas ŝarĝigitaj per produktadoj. Forla

sinte tiun ĉi interesan lokon, dudekkelke 

da pasoj de la vendejo ni ree trovigas en 

Pennsylvania Avenuo, la granda sed tute 

ne la sola trairejo de la urbo. Estas post 

la oka, vidigas tramveturilo post tramve

turilo plenigita je pasageroj, miloj da miloj 
da ili ĉu tramevetrante ĉu piedirante al ia 

ajn departemento registara. La naŭa 

pretere, dum sunhela tago vidigas cen

toj da vcturmaŝinoj, aŭtomobiloj ktp. 

preter rapidantaj laulonge de la senegale 

belegaj makadnmizitaj trairejoj kiuj 

entute havas longecon de 490 kilome
troj. Preterpasinte la Uzonan Trezore

jon, ni baldaŭ alproksimigas la logejon de 

la familio de la Prezidanto de la Unui

gitaj Statoj. Nek ĝendarmo, nek ordinara 

soldato postenigas antaŭ la pordo de la 

unua servanto de la popolo de tiu ĉi 

vasta respubliko. La alirejoj ne estas fer
mataj ; nek pafilego, nek ia ajn alia hom- 

mortigilo fortimigos la vizitanton dumkon

gresan, sed tuttage, tutnokte la alirejoj 

estas malfermataj, ĉar ja ekzistas nenia 

ajn dangero. La estro de tiu ĉi respubliko 

estas facile alirebla je la enlanda civitano, 
je la eksterlanda regnano: la fremdula 

vizitonto konsideras kiel honoron viziti la 

Prezidanton kaj premi lian manon. Nek 

ekzistas trono, nek krono, nek mosto, sed 
la plej tauga alparolo estas « Sinjoro Pre

zidanto ». La eksterlandulo kiel la enlan

dulo de malproksime estas tute surprizita 

je tiu ĝentileco kaj bonkoreco senteblaj 

en la apudesto de la Prezidanto. Estas ja 
vere, tiu ĉi domo kaj ĉiuj institucioj de 

tiu ĉi vasta lando estas lokoj de libereco, 

ĉiam  depost la starigo de tiu ĉi respu

bliko, la standardo de libereco, mondpaco 
kaj harmonio estas nedisputeblaj signoj 

de progreso, de porĉiama progreso; ĉar 
de antaŭ plimulte ol cent da jaroj ĉie 

en- kaj eksterlande aŭdigas novaj ideoj, 

sentigas novaj sentoj. « En la mondon 

venis nova sento, tra la mondo iras forta 

voko » estas ĉiutaga afero en la naskujo 

de libereco. La malnova mondo jani de 
longe aŭdis tiun fortan vokon, kaj jam 

longe sentis tiun ĉi novan senton, kiujn 

elirigis la lando de la stelumita flago, kie 

kunvenos post kelke da monatoj la sen

dintoj de paco kaj frateco el ĉiuj partoj 

de la malnova kaj de la nova mondo.

B.-F. SCHUBERT.

(Del. \Vashington, D. C.)

L a  M a m o n ta j a rb o j e n  K a l i fo r n io

La popolo de tiuj regionoj kiuj timas 

pri la estonteco de la famaj grandaj arboj, 

konitaj kiel la « mamontaj arboj » en Kali

fornio, trankviligu siajn animojn, ĉar la 

Usona regno nun interesigis pri la daŭri- 
gado de tiuj grandaj kreskajoj. La regno 

ne nur protektos la ekzistantan arbaron 

de grandeguloj, sed proponas planon por 

propagandi ilian specon. Miloj de kaska

detoj de la granda sekvojao (Sequoia) estos 
plantataj en diversaj naciaj rezervejoj kaj 

parkoj. ,
La semo de tiuj ĉi grandeguloj estas mi

rinde malgranda, ilia grandeco ja ne estas 
pli ol pizo. La semo estas facile havebla, 

kaj la plano proponita estas ĝin planti en 
gardcnajn bedojn gis la kreskantaj arbetoj 

atingis altecon da kvin aŭ ses coloj en la 

daŭro da du aii tri jaroj tiam ili estos 
translokigitaj en la parkojn. La kreskado 

de la speco estas tre malrapida,fakto mon

tras la grandan agon de la sekvojao.
La semo kiu ekfalas de la granda arbo 

en la naturan staton, neniam kreskas ĉar

la tero ĉirkaŭ la arbo estas kovrita per ta

volo da foliaro kaj rubajo je la profundo 
da kelkaj futoj, tiamaniere malhelpis la 

semon aliri la teron sub ili. Estis trovita 
ke kiam la foliaro kaj rubajo formovigis la 

semo falis sur nudan teron aperis multe 

da arbetoj en la fendoj inter la radikoj. 

Ne antaŭ longe 1.400 arbetoj de tiu ĉi 
speco estis atingitaj tiamaniere de unu 

sekvojao, kaj ĉiuj estis translokigitaj en la 

parko General Grant en Kalifornio.

W.-H. R i u t k l m a n .

E K S P O Z IC IO J

S v is a  t e r k u l t u r a  E k sp o zc io  

e n  L a u s a n n e

La XIIIa fako, pri terkulturmaŝinoj, estos 

unu el la plej gravaj de tiu ekspozicio kiu 

okazos la 10-19 septembro 1910; ĝi okupos 

16.500 kvadr. metrojn.
La l a sekcio enhavos la maŝinojn kaj 

ilojn por la terkulturado, fervojojn, loko

mobilojn, k. t. p.
La 2a sekcio montros la maŝinojn kaj 

instrumentojn uzatajn en la vinberkulturo 

kaj arbokulturo.
La 3a sekcio enhavos la maŝinojn kaj 

ilojn uzatajn en farmdomo kaj mastruma
do, kaj ĉiujn maŝinojn kaj ilojn kiuj ne 

povas esti ordigataj en la antaŭaj subfa

koj (veturiloj, aŭtomobiloj, motoroj por 
movigado de la diversaj maŝinoj interne de 

farmdomo, k. t. p.).
La 4a sekcio enhavos la maŝinojn kaj 

ilojn uzatajn en la diversajn terkultivadaj 

industrioj (instrumentoj kaj aparatoj por 
distilado de Ia terkulturaj produktoj ne 

kontraŭaj al monopolo, por sekigado, aŭ 

aliaj procedoj, por konservado aŭ alifor

migo, por muelado, buĉado, k. t. p.). ,

En la 5a sekcio oni vidos la maŝinojn 
kaj instrumentojn uzatajn en la bestkura

cada scienco, por subforĝi la ĉevalojn, 

azenojn, k. t. p., objektojn por bandaĝi, 
por dezinfekti kaj kuracilojn, kroni la se

kretajn.
La O subfako enhavos la aparatojn kaj 

instrumentojn difinitajn por zorgi kaj pro
tekti la hejmajn bestojp, kaj tiujn utilajn 

vivantajn en libereco, la kreskajojn, la 

birdojn, k. t. p., la objektojn por utiligado 

de la bestoj en laboro, la instrumentojn 

por detruo de malbonigaj bestoj, kun ma

terialoj uzataj en iliaj utiligadoj, la apara
tojn kaj instrumentojn uzeblajn por la 

protektado de kreskajoj kontraŭ la krip

togam oj kaj parazitoj, fine kontraŭ la 

frostoj kaj hajloj.
Por ebligi la terkulturistojn pli bone 

prijugi la funkciadon de la maŝinoj, oni 
organizos dum la ekspozicio specialan 

konkurson por provoj de flugiloj, semi- 

loj, k. t. p. Tiuj provoj okazos sur kampo 

apud la ekspozicio.
Plie, dum la ekspozicio, multe da maŝi

noj estos movigataj ĉiutage de la 10“ h. 
matene ĝis tagmezo kaj de la 2a h. ĝis la 

51» vespere.
J a q u i l l a r d  (Kons. Lausanne).

I D E O J  &  F A K T O J

E l la  h is to r io  de  1’s k r ib o

Ciujn akiradojn de nuna nia kulturo atin

gis la homaro ne momente, sed per la 
vojo de longega evolucio, kies komencoj 

estas al ni, hodiaŭuloj, pligrandaparte ne. 

konataj. En malkvietega vivtumulto de ho- 

diaŭaj tagoj Sajnas al ni tiuj akiradoj jam 

tiel nerimarkindaj, ke eĉ ne venas al ni 

1’ideo pripensi tion, kion ili por la mondo 

signifas; ili aperas al ni kiel io evidenta; 

eĉ tamen ekzistis iani tempoj, kiam ili ne 

estis kaj estis necese fondi iliajn komen
cojn. Sur donita fundamento konstruadis 

poste longega evolucio kaj la rezultato de 

tiu ĉi evolucio kunkreskis kun la homaro 

tiel fortike, ke ni rekomprenas nune, ke eĉ 

sen ĝi la liomo povis tiam esti ankaŭ « ho

mo » (I).
Elserĉadi postesignojn de tiu ĉi interes

plena evolucio estas studadi la homaron ; 

tamen ĝis nun oni dediĉas en lernejoj mal

multe da tempo al tiu ĉi ŝatinda objekto 

de la homa esplorado — al kultura histo

rio. Diru ekzemple, kion vi aŭdis el buŝo 
de viaj instruistoj pri la evolucio de la 

skribo? Nenion aŭ preskaŭ nenioni Eĉ ta
men estas nedisputebla, ke unu el la plej 

gravaj akiradoj de nia vivado estas la skri
bo, kiu per tio mem, ke gi evolucion ko
mencis, donis fruktodonan iniciaton al 

naskigo de aliaj novaj fakoj. Ni vidu jenan 

interligon : skribo, papero, libro, literatu
ro, fiksigo kaj komunikiĝo de sciencaj

(l i Similamaniere farigos certe ankaŭ la in
ternacia helpa lingvo ^iuhoma proprajo.

(2) La penso esperante skribita venkos la las
tan malhelpadon, mondan multelingvecon. •

ekkonoj per libro, presado, gazetaro, posta 

instituto, stenografio, ktp, ktp. Ne estas 

neutila sciigi ion pri historio de la skribo.
La skribo en larga vortsenco estos aro 

da kiaj ajn (videblaj, aŭdeblaj, palpeblaj) 

signoj, per kiuj oni komunikas pensojn 

aliamaniere ol lingve; en mallarga kaj 

propra vortsenco ĝi estas aro da nealifor- 
migeblaj kaj neŝanĝeblaj signoj, per kiuj 

esprimatajn pensojn oni antaŭmetas al 

okuloj. Tio estas do komuna eĉ al Ia skri

bo, eĉ al la lingvo, ke ili ambaŭ taŭgas 
esti pensesprimiloj; sed la skribo havas 

kontraŭ la lingvo unu gravegan preferon I 
la penso elparolita jam kun sono samtempe 

mortas, sed la penso skribita postevivas 

generaciojn kaj venkas eĉ la plej grandan 
spacon (2), kaj en tio jus kuŝas la signifo 

de la skribo.

Certa estas, ke en malproksimegaj an- 
taŭhistoriaj epokoj nur lingve interŝanga- 

dis la terlogantoj la pensojn inter si. Buŝa 

tradicio estis do la sola ilo per kies helpo 
oni konservis memoron de famaj perso

noj, iliaj gloraj faroj kaj gravaj okazinta
joj. Sed ne estas necese supozi longan 

sperton, por ke oni ekkonu, ke la buŝa . 
tradicio ne havas taŭgecon, kaj tial estas 

bezono de alia pli fidinda komunikilo.

La eksento de tiu bezono donis fondon 
al la komenco de la skribado. Kiam kaj 

kie la plej unua skribo prenis originon 

kaj kian formon tiu ĉi origina skribo 

havis, estas neordinare primitiva. Oni po

vus citi kelke da lokoj el nemortemaj Ho

meraj verkoj aŭ el Malnova Testamento, 

kiuj bone montras al ni tion, kio ansta- 

taŭis la buŝan tradicion : alrulita Stono, 

enplantita arbo, farita amaso da Stonoj 
estis tiam monumentoj de memorindaj 

okazintajoj. La homo engravuris diversajn 
signojn en arbŝelon, Stonon, sur bastonojn 

kaj aliajn objektojn por eksigni proprajraj- 

ton, Suldojn, k. t. p. Strange originalan 
a skribon u eltrovis Inkoj en Peru, kiuj 

kreis tiel nomatan nodskribon. Surĉefŝnu- 

ron ili pendigis S iluriojn kun nodoj; per 

koloro kaj spaco inter faritaj nodoj la 

pensoj estis esprimataj. Simile ankaŭ la 

Indianoj en Nordameriko kolorigis mar- 

konkojn kaj traborinte ilin trairigis rime- 

netojn, kiujn portadis por rememoro de 

faritaj kontraktoj. Ankaŭ hodiaŭ oni por

tadas memormedaletojn kaj oni faris poŝ- 
tuknodojn por rememoro.

Sed tio ne daŭris longe kaj la homo ko

mencis deziregi ian pli klaran pensespri- 

milon; li desegnis do sur Stono, ostoj, lig

no, pli poste sur ledoj kaj arbfolioj, bilde

tojn de apartaj objektoj, kiuj okupadis 

tiam lian pripensadon.Tiel naskigis la bilda 

aŭ ilustraja skribo. Al sia rebusa skribma

niero apartenas indiana tatuado, figuraja 
skribo de Meji kaj Aztekoj kaj bildetaj 

skribajoj de preskaŭ ĉiuj ceteraj nacioj. 

Komprenebla estas, ke ĉi tiuj ilustrajetoj 

estis simplaj, tre malmulte belformaj, simi

laj al unuaj desegnajoj de hodiaŭaj infa

noj. La skribo estis kunligita senpere kun 

la penso mem, ne kun lingvo de la skri
banto, kaj tial ĉiu povis gin legi eĉ neko

nante la lingvon; estas do direbla, ke la 

skribo tiam estis kiel internacia. La ho

maro elkreskinta el infanjaroj pligrandi

gis sian pensfakon per komponajojn bilde 

neskizeblaj, por kiuj estis necese akcep

tadi ankaŭ certajn figuradoj, simbolojn.
La longa uzado kaj penado plirapidigi 

la skribadon, forjetinte ĉiujn supertutojn  

postlasis sole karakterizajn ĉeftrajton de 
diritaj ilustrajetoj. Tiamaniere precipe ĉe 

Hinoj, kiuj praepoke estis uzantaj la nod

skribon kaj poste havis bildskribon, pro

gresis 1’evolucio. Hina bildskribo perdis 
per tempoj sian bildan karakteron per tio, 

ke la ilustrajetoj plisimpligis kaj tiaj pli- 

simpligitajoj estis kunigitaj. Per tiu ĉi 

kunmetado kreigis specialaj signoj por 

ĉiu objekto kaj ĉiu komponajo — aŭ alie

— por ĉiu vorto; tial hma skribo no

migas vortskribo. Ĥinoj restis sur 

tiu ĉi evolucia grado gis nun. Ĥinoj, si
mile kiel Japanoj, skribas en vertikalaj li

nioj de supro malsupren irante de mal

dekstra mano al la dekstra.
Gravan antaŭenpaŝon faris Egiptanoj; 

ili ne nur plisimpligis (hierata kaj demosa 

skribo) sian antauan bildskribon (hiero

glifa skribo), sed ankaŭ ili unuaj alvenis 
al ideo skribe eksigni ne objektojn, sed la 

sonon de vortoj. Ili esprimadis per simpli
gita bildeto sole uuu silabon, t. e., unuan 

silabon de la vorto, kiun ili havis por la 
desegnita objekto; tiom da bildetoj estis 

do necesaj, kiom da silaboj havis la 
vorto. Sed tiu ĉi skribo atentis nur konso

nantojn, ne vokalojn. La Egiptanoj ankaŭ 
poste uzadis multe — precipe sur tombaj 
monumentoj — ankoraŭ plenan bildskri

bon. Egale kojnforma skribo de Mezopota

mianoj estis parte jani sonskribo.
Veran sonskribon ekkreis en X» jarcento 

a. k. Fenikianoj eltrovinte alfabeton de 
22 signoj, per kiuj estis esprimeblaj ĉiuj
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vortsonoj de sia lingvo. Fenika sonskribo 

estas nomebla « silaba skribo », sed nur 

en tiu senco, ke gi esprimadis a nka ii nur 

konsonantojn sen vokaloj, kio estas ĝis 

nun karakterizo de lingvoj semidaj. Tial 
la fenika alfabeto estis akceptita de cete

raj semidaj nacioj kun pli grandaj aŭ pli 

malgrandaj sangoj kaj tiel ĝi farigis pa

trino de l’alfabetoj de Hebreoj, Araboj, 

Sirianoj kaj de multaj aliaj aziaj nacioj ; 
eble ankaŭ sanskrita alfabeto «. devana

gari » devenas de la fenika.

Kiel longe la disvastigado de la fenika al

fabeto iris en direkto al Oriento, tiel longe 
la skribmaniero konservadis sian antauan 

karakteron esprimante nur konsonantojn, 

sed vokalojn aii ne atentante aŭ ilin 

aldonante nur en formo de punktoj kaj 

komoj. Sed la supredirita alfabeto jam en 
lXa jarcento antaŭ K. komencis disvastigadi 

ankaŭ al Okcidento kaj tie ĉi la skribo 
perdis la cititan karakterizon.

La Grekoj akceptinte kaj adaptinte la 
fenikan alfabeton komencis dedici egalan 

atenton al vokaloj kiel al konsonantoj, per 

kio ili farigis unua nacio, kies skribo si- 

gnadis cion, kion oni elparoladis. El Grek

lando tiu ĉi skribo estis transportata en 
ltalujon, de kie — kompreneble kun nece-, 

saj sangoj — la kristana movado alportis 
gin en tutan Eŭropon ; ĉiuj romanaj nacioj 

akceptis nature tiun ĉi taŭgigitan alfabe

ton, ĉar gi havis plenan taŭgecon laŭsone 
esprimi pensojn eldiritajn en siaj lingvoj, 

sed la slavaj kaj germanaj nacioj alme

tinte pluajn sangojn, aldonis signojn por 

siaj propraj nacilingvaj sonoj.

La priskribo de revolucio de la skribo 

gis nun egale kiel la priskribo de tiu ĉi 
evolucio ĉe apartaj nacioj — estas nepen

sebla sen detalajoj kaj ne povas do esti 

objekto de mallonga gazeta artikolo, ĉar 

ampleksa faka literaturo nur malfacile 

pritraktas ĉi tiun objekton; sed unu ta
men estas necese aldoni. Ankoraŭ Feni

canoj skribadis en linioj horizontalaj de 

dekstra mano al la maldekstra, sed pli 
poste estas jam videbla skribi unuan linion 

de dekstra mano al la maldekstra, la duan 

de la maldekstra al la dekstra kaj tiel sen- 

ĉese, simile kiel la pluganto sur kampo ; 
nuna nia maniero, skribi de maldekstra 

mano al la dekstra estas la plej juna kaj 

gi restis kiel la plej tatiga kaj oportuna.

J. U. C. Ans. I b y h o v s k y  (Neni. Brod.)

Homara Dataro
I. Marlo. — Kalendoj de Marto, festa tago 

en la valo de tlivero Adige koj en kelkaj lokoj 
de norda Italujo. — 1793. Venko de la Aŭs- 

trianoj super la Francoj ĉe Aldenhoven (Pru- 

sujo). — 1860. Mortas poeto Alfonso Lamar
tine. — 1896. Abisina imperiestro Menelik ven

kas italan soldataron apud Adna. — 1809. Nas

kigo de komponisto Chopin.

3. 1861.— Abolicio de la Rusa servuteco.

1878. Paco* de S-ta Stefano inter Husujo kaj

Tu rini jo. — 1881. Tertremo de Casamini 

((schia).
1886. — Paco de Bukareŝto inter Bulgarujo 

kaj Serbujo.

1824. Naskigas en Darmsladt Ludoviko Bŭch- 
ner kuracisto/ autoro de la libro « Torto kaj 

materio ». — 1847. Naskigas en Edinburgo G. 

Bell, elpensinto de la telefono.

4./1493. Kristoforo Kolombo ekipigas en Li

sabono post sia reveno el Ameriko.
1784. Blanchard (nask. 1738, mortinta 7/3 

1809) provas unuan aerSipan vojagon. — 1833. 
Mortas Jean Franc. Gli. Ghampollion (n. en 

Figaal 33/12 1791) fondinto de la Egiptologio.
— 1848. Promulgado dt la stata lego en 

Piemonto kaj Sardaj statoj. — 1879. Mortas en 
Firenzo itala filologiisto Petro Fantini.

5. 493. Teodorico estas proklamata rego. — 

1534. Mortas Antono Allegri, nomita « Corag

gio » pentristo (nask. 1494). — 1616. Galileo 
Galilei estas kondamnita de la Kongregacio de 

rindekso. — 1827. Mortas Aleksandro Volta.— 

Mortas Astronomiisto Laplace.

6. 1475. Naskigas en Caprese apud Firenzo 
Mi hela n gelo Buonarrotti fama pentristo, skulp

tisto, arhitekto kaj poeto, — 1521. Magelano 

malkovras insulon Guaham en la insularo Ma

rianoj. — 1898. Mortas en Homo pro duelo, pa
trioto poeto kaj politikisto Feliĉo (lavadon!.

7. 9(35. Enkonduko de Kristianismo en Po

luron.

1785. Naskigas en Milano poeto kaj roman

verkisto Aleksandro Manzoni, autoro de « Es

tontaj Geedzoj ».

8. 1709. Mortas Tomaso Corneille, granda 

tragedia franca poeto. — 1869. Mortas gravu

risto Lu izo Ca la ma tui. — 1878. Mortas en To
rino statisto Fredriko Sclopis.

•«* 9. Honorlegio de Sanktuloj Cirilo kaj Melodio 

apostoloj de la Slavoj en IX jarcento. — 1152. 

Fredriko Ia, rego de Svevio estas kronata rego 

de Italujo. — 1(551. Mortas Kardinalo G. Maz- 

zarino, fama ministro de Francujo. — 1821. Re
volucio de la Kasonaroj en Aleksandrio. — 

1889. Mortas en Milano dramverkisto Panio 
Ferrari.

10.' 1878. Mortas en Pisa Jozefo Mazzini, fi
lozofo kaj agitisto. — 1894. Mortas en Torino 

fama hungara patrioto Kossuth. — 1883. 
Interkonsento de Londono.

11. 154'i. Naskigas en Sorrcnto apud Napolo, 

poeto Torquato Tasso. — 1752. Naskigas en 
Gotha Johano” Frederiko Blumenbach kuracisto 

kaj antropologiisto (mori. 22/1 f840). — 1818. 
La popolo de Venezio forpelas la aŭstrianojn.— 

1895. Mortas en Milano, historiisto Cesaro Cantu.

— 1908. Mortas en Bordighera ludmondo De 
Amicis.

12. 14a jaro antaŭ Kristo, mortigo de Julio 

Cezaro. — 1519. Fernando Cortez el Medellin 

(Estremadura nask. 1485, mori. 2/12 1547) 
ekipigas ĉe la Meksika marbordo kaj almilitas 

tiun ĉi landon. — 1648. Mortas hispana poeto 

Tirso de Molina.

13. 565. Mortas Belizario generalo de la 

orienta roma imperio.

13. 1738. Naskigas Cezaro Beccaria, aŭtoro 
de la verko re pri la krimoj kaj la punoj ».

1773. Mortaj Philib. Commerson botanikisto 
de ChAtillon-les-Dombes (nask. 1727) kiu en 

1764 plenumis la rondiron de la mondo.
15. 1513. Leono deka estas elektita Papo. — 

1883. Mortas en Londono Karl Marx aŭtoro de 

la verko « La Kapitalo ».
A. T e l l i n i .

R i m a r k o . — La kompilisto dankas publike 

S-rojn D-ron Godlowski cl Lisko (Galicio) kaj 
\Vatter Becker el Leipzigo, kiuj sendis datojn. 

Mi observis, komparante kelkajn efemeridojn, 

ke ofte la datoj de sama okazintajo eslas lute 

malsamaj.
Konsekvence starigi dataron vere fidindan, 

senpartian kaj internacian estas afero ne tiel 
simpla kiel mi opiniis komence.

(ii devas nepre esti farita per kunlaborado de 

divernacianoj kiuj liveru Ciujn gravajn datojn 

rilatantajn la historio de ilia nacio, zorge kon

trolitajn en libroj tre akurate redaktitajn, kaj tre 
legeble skribitajn.

A. T. (Del. Bologna).

Lia paktoj
31 januaro. — Kr i s t i  a n i o . — Ministro Ko

nero prezentas novan ministraron.

I februaro. — H o m o . — Mortas Miguel Mar

tins diritas ambasadoro de Portugalino ĉe la 

Sankta Sidejo.
M i l a n o . — La tribunalo sentencas pri la 

sekestro de la Homa Komunumo sur la statuo 

de la Nio hidi no.

A t i i e n o . — Dragoumis starigas novan minis

traron.

2. H o m o . — Azia esploristo Sven Hedin faras 
paroladon pri Persujo kaj Beluĉistanujo.

5. P a r i z o . — Memmortigo de la rusa revolu

ciulino Erton. •

6 .  P a r i z o . —  Unua ludo de Ia verko de Ros
tand « Chantecler » kies du unuaj aktoj havas 

grandegan sukceson.
9. M a j o r k a . — Sippereode vaporlipo « Gene- 

ral Chanzy ». Pereas 15S personoj; nur unu 

savas sin.
10 .  R o m o . —  Malfermo de la deputataro.
M a d r i d o . — Mortas grafo Tattenbach amba

sadoro de Germanujo. f

l i .  H o m o . — Ministrcstro Sonnino legas ĉe 

la deputataro la programon de la ministraro. — 
Oni aplikas novan imposton pri la tabakoj.

P u n t a  A r e n a s  (Sudameriko). — Alveturo de 

la sipo kun la ekspedicio de D-ro Charcot.

A .  T e l l i n i .

La Internacia Organizo 
kay la Internaciaj Asocioj

de P f lU l i  O T IiET
A
Generala Sekretario de la Internacia 

Bibliografio Instituto

I n t e r n a c ia j  asoc io j. —  I l i a  ro lo  e n  la  

In t e r n a c ia  o rg a n iz a c io

Internaciaj Asocioj estas unu el la modernaj 

formoj de internacia (I) agado, kaj unu el la 
plej gravaj elementoj de tutmonda organizado. 

La kalkulo farita de Ia « Annuaire de la Vie 

Internationale » (Jarlibro de Internacia Viro) 

montras, ke ekzistas ĉirkaŭ 150 Internaciaj 
Asocioj; liberaj Asocioj, oficialaj Asocioj, gran

a j ,  konstantaj Internaciaj kongresoj. La plej 

malnova el tiuj statojn kunligantaj Asocioj, 
datumas jam de 1864 (Association geodesique 

internationale). Nuntempe ekzistas tiaj Asocioj 

pri preskaŭ Ciuj fakoj de agado aŭ penso.

Internaciaj Asocioj naskigis de la grava fakto 
de la dissemado de I homaro sur la tuta tero ; 

ĉar el lio sekvis'la neceso akordigi, unuigi, kaj 

kunlabori. En la tuta historio vidigas grandaj 

movadoj, kiu j unuigas la civilizacion. Ekzemple, 

Grekujo milite ekposedis Malgrand-Azion; 
Homo, almetante Grekujon, profilis per tiu 

antaŭa akiro de la venkito, kaj unuigis sian ci

vilizacion kun tiu de Grekujo. Post kiam la 
Barbaruloj submetis la Okcidentan mondon, 

Kristanismo kaj Ia agado de la Katolika Eklezio, 
en mezepokaj jarcentoj, unuigis Eŭropon.

Speciala karaktero de la moderna epoko estas 
la fondo de grandaj centra I izan taj Statoj. La 
principoj de 1789 estas transportataj en tuta 

Eŭropo per la militoj dum la Revolucio ka j dum 

la Imperia regado. En la deknaŭa jarcento ĉefe 
scienco, industrio kaj komerco estas Ia unui

gantaj fortoj. Nuntempe, la reguligaj organoj 

de tiu movado estas Asocioj.

Per Asocioj kunhelpas al la disvolvo de inter

nacia vivo multnombraj, potencaj grupoj la 

Juristoj, reprezentataj de la asocioj, kiuj esplo

ras internacian legoscieucon ; ilia unua organo 
estas de nun la Arbitracia Kortumo en Hago; 

la politikistoj, kiuj agas grupe en la Interpar

lamenta Konferenco, kaj individue en sia pro

pra parlamento ; la publicistoj, kiuj disvastigas 
ideojn per la gazetaro aŭ per verkajoj ; la paci

fistoj, kiuj klopodas forigi, aŭ almenaŭ limigi, 

la militadon, tiun grandan baron kontraŭ la 

disvolvo de internacia kunagado; diplomatoj, 

kies konferencoj enkondukas en la sferon de 
oficiala organizado pli kaj pli da interesoj.

La internaciigo estas nur plivastigo de la 

granda movado, kiu en antaŭa historio, kreis 

regionigon kaj naciigon, (ii estas speciala ek

zemplo de ia ĉia ma natura interbatalo inter tio, 
kion oni povus nomi « apartismo », kaj « uni
versalismo ».

Inter Ia naciaj patrolandoj, kiuj devas post

vivi, kiel postvivas provincoj en unu Stato, sta
rigas laugrade vasta organizacio destinata ĉir- 
kaŭprcni ĉiujn Statojn, ĉiujn naciecojn. Tiu 

organizacio ne celas forigi la apartajn statojn ; 

kontraŭe, gia bazo eslas tiuj statoj mem, kiujn 
gi penas kunigi en superan sintezon.

Nacioj estas grandaj opaj individuaj oj, pro
duktoj etnikaj, lingvistikaj, politikaj, historiaj. 

Formig.ntaj en Ia dauro de jarcentoj, laŭ Ia 

sangoj katizata j de politiko kaj historio, ili faras 

unuajojn apartajn kaj malsamajn; rasoj, lingvoj, 

klimatoj, produktoj de la naturo, ekonomiaj 

kondiĉoj, institucioj, kutimoj, interesoj, varias 
laŭ la Stalo, laŭ la popolo.

Nacioj havas sian propran individuecon, kiel 
apartaj personoj.

Tiu individueco ne estas pura abstraktajo. (ii 

estas realajo vivanta, aganta lum en la orga-

(D La vorto « Internacia » estis kreata nur en 
1780, de Bentham. Ĉirkaŭ en 1840 gi alvenis de 
Anglujo en Francion. Sed en la Vortaro de la 
franca Akademio gi nur aperis en la eldono de 
1877.

nismo de la Stato (kiu reprezentas la nacion en 

gia tuto), kiom en la organismo de ĉiu aparta 

grupo en la nacio, kiu havas Ciu sian propran 
fizionomion rilate al similaj specialaj grupoj en 

aliaj nacioj. Kaj pro tio, ke ĉiu popolo, same 

kiel Ciu individuo, posedas propran originalecon 

kaj karakterizan nacian mentalecoj eslas ne

cese ne fordetrui gin, sed kontraŭe asociigi gin 

harmonie kun la tuta komunumo. Kaj Car efek
tive nenia eĉ profunde nacia kulturo povas vivi 

kaj disvolvigi, se gi ne unuigas kun la univer

sala movado de la spiritoj, estas necese, ke rea

ligu la homa sintezo de naciaj diversecoj, kaj 

ke de Ci tiuj diversecoj estu eligata la tiel no
mita spirito de « policivilizacio ».

El tio devenas la neceso de formuloj, kiuj 

interakordigos kontraŭstarantajn interesojn, 

kunigos diverscelantajn tendencojn intelektajn 
k^j moralajn, kaj elstarigos, en Ciu aparta okazo, 

komunajn konceptojn aŭ kolektivajn celojn por 
prepari generalan internacian agadon.

Trovi tiajn formulojn, kaj ilin enpraktikigi, 
jen la Cefa laboro de Internaciaj Asocioj.

Hodiaŭ ilia laboro estas sufiĉe disvolvata por 

ke, en proksima estonteco, se ne tuj, oni povu 

priparoli la demandon pri ia komuna agado, 
kaj ankaŭ la demandon pri la parto, kiun tiuj 

Internaciaj Asocioj rajte povas postuli en la 
« tutmonda konstitucio ».

Sen ia dubo, internaciaj konvencioj povas 

prilabori nur la juran konstruon de la interna
cia socio, kiu enludigas sub niaj okuloj, kaj 

doni al gi oficialajn organojn.

Same kiel, interne de la landlimoj, la Statoj 

ne plene anstataŭigas per sia propra agado la 

propran iniciaton, kaj bezonas la kunhelpa- 

don de la naciaj asocioj kreitaj por celoj de 

publika utilo, same en internacia sfero, simila 

ofico devas esti rezervata al liberaj grupoj. Ĉi 

tiuj estas parto de la ostaro mem de monda 

organizacio (I). Cu ili ne povas aspiri pli alten?

La organizadon de la naciaj komunumoj es
primas plej alte la Stato. La internacia komu

numo, ankaŭ, ne povas esti konceptata sen ia 

centra organismo plenumanta rilate al la ele
mentoj la oficon de kunordigado necesan al la 
vivo de la tuto.

Sed la nacia Stato, tia, kian gin lasis al ni 

historio kaj tradicio, estas Stato unu, centrali

zita, aŭtoritatema. Certe ne sub tia formo ple

numigos la internacia organizado nun ellaborata 
sub niaj okuloj (2).

Unue, la nacia stato tre aliigis de post imu 
jarcento. La parlamenta regadsistemo kaj la 

generala voĉdonrajto sendube restas giaj teoriaj 

bazoj. Sed, en efektiva realeco, tiuj bazoj ne 

estas la solaj. La Asocioj, la sindikatoj multo

bligis, farigis potencaj, federigis kaj poste kon
federaciis. Nenie oni trovas nun izolan indi

viduon antaŭ Ciopova Stato, kiel gin konceptis 

la Franca-..Revolucio. La tiamaj sociaj klasoj, la 

tiamaj korporacioj verdire ne renaskigis, sed 
tamen asocioj nun farigis potencoj, kiuj kelk

foje kun egalaj fortoj konstraŭstaras la Staton. 
Sekve, tre versajne, la organizado de la inter

nacia komunumo estos starigata laŭ nova tipo.

Apenaŭ oni racie konceptus, ke internacian 

ĉefecon posedus ia internacia federacia Konsilan

taro, ekskluzive konsistanta el rajtigitaj dele

gitaj de la Statoj, kvazaŭa disvolva jo de la du 

lastaj Konferencoj sidintaj en Hago, aŭ imi tajo 

de stataj Konfederacioj (Bundesrath) (3).
Nek pli racie oni aljughis tiuo internacian 

Cefa ŭtori ta ton al internacia Parlamento elektita 

rekte per generala voĉdonado, aŭ per dugrada 

elektado, de Ia naciaj Parlamentoj. Ambaŭ tiuj 

formoj havas tiun radikalan difekton konsideri

(1) Pro tio la direktantoj de tiuj Grupigoj gra
ve petis la Statojn pligrandigi, por helpi al la 
Internaciaj Asocioj, sian buĝeton de eksteraj 
aferoj. Tiuj bubetoj estas, propradire, la bu
betoj de iliaj Spacaj rilatoj. Hodiaŭ, ili estas en 
nenia lando, pli altaj ol IO 0/0 de la bubetoj.de 
nacia defendo. En kelkaj grandaj nacioj ili eĉ 
ne atingas 2 0/0 de tiuj bubetoj.

(2) Paul Otlet. La loi d*ampliation et lTnter- 
nationalisme (mouvement sociologieme interna
tiona!, decembre 1907, p. 133/

(3) La demando pri la formo donata al tut
monda konstitucio estis okaze skizata en multaj 
Kongresoj ; gi estis multe pridiskutata okaze de 
la Haga Konferenco, sed ekster gi. Estu atenti
gata pri la fakto, ke la sciencaj internaciaj Kon
gresoj ekzamenis la demandon pri la nova orga
nizado de !a internacia socio.

la numajn Statojn kiel fundamentajn Celojn, 

kiel elementojn de internacia organizacio. Sed 

la Statoj respondas nur al grupigo de la inte
resoj laŭ teritoria bazo, kaj grandeparte laŭ 
etnika bazo.

Alia bazo de reprezentado, kies graveco kres

kas, kun la progresoj de civilizacio, estas laŭ 
speciala joj profesiaj, ekonomiaj, sciencaj. Laŭ 

tiu bazo pli kaj pli mulle firmas sin grupigoj 
interne de ĉiu Stato; kaj ĉiuj similaj grupigoj 

en diversaj regionoj, en diversaj landoj, kun 

nekontraŭstarcbla potenco emas in'erkunigi.

Konkurenco por la vivo, kontraŭbatalo, kon
fliktoj nun okazas inter tiuj grupigoj. Jam mul

taj teoriistoj de politika organizado, kaj kleraj 

politikistoj penadis fari cl tiaj grupigoj la fun

damenton mem de la Stato sub Ia nomo: Re

prezentado de la Interesoj. Al tia formulo evo
luas Ciuj organismaj internaciaj fortoj.

La tasko de la Estonteco estas atingi, en la 

tutmonda konstitucio, gustan ekvilibron de po

voj inter la specialajoj profesiaj, ekonomiaj, 

scienca j, reprezentataj de Ia Internaciaj Asocioj, 
kaj Ia ge n e ra Iaj oj etnikaj kaj teritoriaj repre
zentataj de la Statoj (I).

(Trad. E. Ramo.) (Daurigota.)

(I) De la Grasserie : Du Federisme, de lTn- 
ternationalisme. Humanite nouvelle, 1906, pago 
25. G. de (ireef: L’ere de la mondiale, Bruxelles 
1904.

T R A  L i A  M O J A D O
Bad Reichenhall

El la germanaj kuraclokoj Bati Reichen

hall okupas la unuan rangon, tiel per siaj 

modelaj sanigaj arangoj, kiel ankaŭ per 
sia nepriskribeble bela situacio.

ĉcvalferforme, grandegaj montgrande- 
guloj levas sin ĉirkaŭ la kuracloko, kioi la 

« Hoĥstaŭfen » (1772 m), la Z\viesel (Cvizel) 
(1814 m), al kiuj aligas kontraŭ Sudo Ja 

n Sieben Halfon », kun la « Ristfeŭchthorn » 
kaj la « Midhverhorn ».

Post tio brilas la neĝkovrita piramido 

de la « Sonntagshorn ». En blindiga neĝ-

beleco brilas la « LofererSeinberge » tra 
valo la formita de la muganta rivero 
« Saalah », kiti estas liniigata dekstre per 

la kruta ŝtonegmuro de la « Reiteralp » 

kaj 15.57 m. alta « Schlegcl ». Kiun ajn 

vidopunkton la vidanto elektis,ĉie la rond- 

drigardo estas grandega. Precipe la rigardo 

al la Berbtesgadena landeto, kun la kulise 

sin turnanta « Lattengebirge » kaj la giganta 

montdorso de la legcndriĉa « Untersberg»
— esta impresiga.

Somere, kiam la deklivoj de la montoj

post longa vintro denove paradas en la 

fresa foliaro de arbaroj, kaj la sunlumo 
sendas valen siajn varmigajn radiojn, tiam 
la fremdulo eksentas la veran grandecon 

de la monta mondo, ĝian helplenan kvie
ton li enspiras konvene la ozonriĉan, 

puran kaj vivigan montaron.

Apenaŭ ia alia kuracloko enhavas tiel
m u l t n o m b r a j n , b o n s t a t o j n  p r o m e n n d v o -

jojn, ne nur interne de la urbregiono, sed 

ankaŭ en la ĉirkaŭajo, kiel Bad Reichen

hall, kiu Ciujare elspezas grandajn sumojn 

por tio. La promenadvojoj disvastigas al 

grava nombro de ĉirkaŭ 250 km da vojoj, 
kiuj, kondukas ĉirkaŭ Bad Reichenhal 
en la arbarojn, sur la alpfarmojn ĝis sur 

la plej altaj montpintoj. La multaj vojoj, 
ebligas al la fremdulo Ia plej ravajn eks

kursojn, kiel al la Carma « Nomi », al la 

mezo de krutaj montoj kisantaj « Mau- 

thieŭsl », « Schneizlreŭth », al la belega 
« Tumsee » kaj al la pilgrimprĝeejeto St- 

Pankrac kaj Karlstein.

Samtempe ni devas citi la « Baijrisch’ 

Gniain », kiu disvastigas sur la riĉega 

kamparo de altplatajo I 1/2 km malprok
sime de Bad Reichenhall, kaj kun siaj 
Carinaj somerdomoj kaj la rezinodonaj 
arbaroj poste donas admirindan rigardon.

Kiel juvelo la kuracloko Bad Reichenhall 

disvastigas en la Carma valo, — gardena

urbo en la plej vera senco delvorto. La 

fremdulo, forlasante la stacidomon, vidas 

mirante la puregajn stratojn, ambaŭflanke 

kun ornamgardenetoj en multaj formoj, 

post kiuj brilas antaŭe la elegantaj somer
domoj.

Proksime de la belega kurgarten ni 
trovas la konstruajon de la Rega Kur- 
haŭs kun giaj lcg- kaj amuzĉambregoj, 

ĝia belega koncertejo, gia. granda mar
mora stuparo ktp.

Nun ni atingas pli kaj pli la malnovan 

Reichenhallon, al la « salino », la grandaj 
salbolejoj, al Ia fontaro, el kiu la 24 resp.

25 0/0 a « Karl Theodor — » resp. « ‘Edel- 
fonto estas la plej rimarkindaj.

Preterirante altfrontonajn domojn en 

Tirola konstrumaniero, trapasante kelkajn
s t r a t e t o j n  n i  a t i n g a s  b a l d a ŭ  «  H a < l  K i r o h -

berg », kies« Kurganten », la tria de

B. B hali, ankaŭ tre volonte- estas vizitata
de la gastoj.

Sur ĉiuj niaj promenadoj, malkovrigas 

la plej ravaj elrigardoj al la montaro, sur 

la velurverdajn montherbejojn, la riĉe- 
gajn arbarojn kajla altsuperstarantajn ku
polojn, konusojn kaj pintojn de la montoj, 

kiuj kiel protektanta remparo ĉirkaŭas 

I Bad Reichenhallon kaj al raŭkaj ventoj 
rifuzas la aliron.

La sukceson de Bad-Reichenhall pruvas 
jam la miloj da bangastoj kaj vojagantoj, 

kiuj komence de la printempo kaj dum la 

somero kaj autuno elektas Bad Reichen

hall kiel restadejon kaj ricevas resanigon 
aŭ almenaŭ daŭran kvietigon de siaj sufe
r o j .

Al tio kunhelpas antaŭ ĉio la moderne, 

ka^higiene unuaklase arangitaj pneŭmataj 
ĉtfim>roj, la plej grandaj de sia speco en 

la tuta mondo, ankaŭ la inhalacejoj pro-

FELIETONO DE « ESPERANTO >>

LA I T O
de I)ro J ohano  RAJIJERTI

La oscedo prezidas la elegantajn inter
paroladojn, la muzikajn ĉu votajn Cu ins

trumentajn akademiojn, la klerajn labo

rojn de la sciencaj asocioj ; kaj tio ĉi 
estas glortitolo de tiaj respektindaj kun

venoj, ĉar la oscedo estas speco de senŝar- 

ĝigejo, de sendanĝcreca klapo kiu defen

das la individuon de la tro granda pleneco 
de la plezuroj kaj de la klereco, llo jes! la 

goj antoj, la kleruloj kaj la katoj multe 

oscedas, kun la malsameco ke tiuj ĉi las

taj, sekvante la incitojn de patrino-naturo, 

malfermas kiel eble plej Ia makzelojn kaj 
dislarĝigas la pulmajn blovilojn kaj en Ia 

tuta tempo kiun bezonas Ia malavara 

plenumo de ĉi tiu fizika-morala funkcio, 

dum la dupieduloj, ĉiam sklavaj de la 

antaŭjuĝoj kaj de la sociaj konvenoj plej 

ofte abortigas la oscedon je vera geno kaj

apudkora perpremo.
Ho Ia vivo trankvila kaj feliĉega kiun 

pasigas la superega loganto de la teg

mento I de tiu tegmento kiu ĉiam estas 

kovrilo de kaldronego de malfeliĉoj ĉar 

ĉiu konstruajo logata de Ia homo, el la 
dometo ĝis al la palaco, estas Pandorvazo 

plena je doloroj kaj plendoj. Ilo I la krue
laj senigoj de la mizero, ho Ia pereigaj 

konsekvencoj de la trouzita riĉeco : ĉ i tie 

fra tino j ĉagrenegitaj ke ili ne trovis edzon; 
tie lionoj malesperaj ke ili estas edziginta j. 

Tie ĉi junuloj jam sataj je ĉio kaj malkon

is daj en la estonteco; tie maljunuloj sen 

rezignacio kaj avidaj je la vivo kiu jam 
fŜĥi forlasas. En ĉi tiu domo, Ia fruktoj de

blinda kaj malhumila nescieco; en tiu 
alia la ĉagrenega kaj senfrukta skepti

kismo de fiera filozofio. Iu familio estas 

ĉagrenata de gefrataj malkonsentoj ; alia 

de la komercaj krizoj; la tria de la malsa

noj kaj de la morto. Ĉie la pasioj en 
tumulto kaj, ho ! kiaj penigaj tagoj, kiaj 

sendormaj noktoj meze de la torturoj de 

la perfidita amo, de la senpova malamo, 

de la subpremita fiereco, de la trompita 

ambicio, de la malsata avareco ! Sed su

fiĉe, pro pieco. La kato estas tie sur la 

alto, supre de Ciuj Ci mizeroj kaj eble ĝi 
dediĉas al ili siajn filozofiajn meditadojn. 

Tiu ĉi estas simpla supozo, ĉar la kato ne

niam raportis pri siaj pensoj; sed estas 

tute versajne ke pro manko de aferoj pro

praj gi ekzamenas la malspritajojn kaj la 
malbonajoj n kies alestanto gi estas ĉiutage 

inter la hejmaj muroj. Eslas nedubinde 

ke gi multe pensas kaj tre serioze, (lin vi

dante, sidigintan surla malantaŭajn piede

g o j ,  starigatan sur la antaŭaj, la kapon 

turnitan ioni je iu Hanko, la orelojn ver

tikalaj kun la konkavajo antaŭen, la 

mienon priokupatan, la okulon rigar

dantan je meza aero, vi sentas ke gi 

Sajnas la personigo de la penso, kaj mi 
aludas al la penso altega, subita, nova, tio 

kio formas la inspiron. La pentristoj kiam 

ili faras iun portreton de poeto, filozofo, 

aŭ literaturisto, klopodas por alskribi al 

ĝi grandan genian ŝajnon per la man

telo en malordo, la kravato malrekta, 

la ltaroj malordigitaj, la mieno fiera kaj 
precipe du okuloj furiozaj kiuj Sajnas 

trabori la ĉielon. Kaj iafoje estas ridinda 

la antitezo inter tiom da pretendoj kaj la 

hejma bonanimeco de trajtoj tute proze

caj ; ĉar ne malofte okazas ke tiuj kleruloj, 
havas mienojn decide trivialajn, kiuj elmon

tras pcrflditan inklinon de veturigisto aŭ 

de fromagmakleristo. Se en tiuj okazoj la 
artisto prenus kiei tipon la katon prioku

patan kaj eltirinte Ia belon idealan, ĝin 
tradukus de hesto al homo, estas kredinde 

ke li prosperus multe pli nature kaj efike.

La Kalo filozofo same kiel Macchiaoelli

kaj Talleyrand.

Diru do, ho kaleto, tya genio kaŝigas 
sub tiu via inspirita frunto ? Ĉu nii 

devas respektegi en vi la filozofon aŭ 

la poeton ? Poeto ne, ĉar vi estas tro 

multe pozitiva, saga kaj feliĉa. Sekve 

filozofo ; sed ne filozofo je babiloj kiel la 

plimulto cl tiuj ĉi, ĉekkiuj pro iliaj multaj 

•hipotezoj kaj sistemoj, kaj malkomprene

blaj metafizikaĵoj neniam oni komprenas 

kion ili volas celi, kaj kiel ili povas helpi 
al la mondo. Vi estas la filozofo de la 

reala vivo ; vi estas en la gusta mezo inter 

la altega teoriisto Macchiavelli kaj la altega 

praktikulo Tallejrand, kaj esceptinte la 

transporto de iliaj maksimoj de la 

vivo publika al la privata, vi similas 

al ambaŭ : nfi prefere estas ili kiuj similas 
al vi eĉ en la fizionomio; kaj kiu bone 

observos iliajn portretojn trovos en tiuj 

trajtoj kaj en tiuj rigardoj ion perfekte 

katecan : kaj devas esti tiele se estas vere 
ke la vizaĝo estas la spegulo de fallinio. 

La franca diplomato, kies famo tiom kres

kis pro tio, ke li pasigis la vivon inter 

silentado kaj elparolado de unusilaboj, Cu 

ne reproduktas perfekte la prudenton, la
kaŝemon, la kutiman silentemon de la

kato ? Lia kariero estis eterna kaj feliĉa 
imito de ĉi tiu besto, kiu restante en sia 

hejmo, facile amarigas al ĉiuj logantoj kiuj 

sin sekvas kaj karcsigas kaj donigas al si 

nutrajon de personoj havantaj la plej 

diversajn karakteron kaj opinion. Neniu 

fine estas pli Makiaveleca ol la kato, kiu 

laŭ propra naturo praktikis la samajn 
maksimojn de la firenza sekretario, tiom 

da jarcentoj antaŭ li. Prenu ni, laŭsorte 

unu ekzemplon inter mil. Instruas tiu 

granda instruisto de politiko ke « oni 

devas karesi aŭ detrui la malamikojn ». 
Nu, la kato havas grandan malamikecon 

kontraŭ la muso kaj la hundo; malindulge 

gi detruas la unuan kiu estas pli malforta 

ol ĝi, sed kun la dua, kiu estas pli forta,

pro la neceso de fkunvivado ĝin toleras 

singardeme, kaj finas per tio ke mangas en 

sama telero kaj dormas sur gia dorso.

Estas la agado de vera talentulo kiu el 

neceso faras virton, sed virto plena, kiu ne 

lasas sekretajn malamojn, kaj ĝin igas sin

cera amiko de natura malamiko : Ne kiel 

ni homoj, kiuj havante la neceson dorloti 

iun gravan malamikon, ordinare tion 

faras tiel malgentile kaj per tiaj ŝajnoj de 

penado, ke ni lasas la tutan malamon kaj 

genuigas apude la malestimon. Kiam la 

kato estas atakata de la hundo, gi montras 
tiel ruzan taktikon, kiu malaltigas la mili.

tadon de Machiavelli, tiom pli ke tiu 
traktato farigis netaŭga por la Sangitaj 

formoj de farmilaro, duni la kato mili
tadis, jam de la kc»icnciĝo de la jarcentoj, 

per tiel perfekta metodo, ke ĝi ne plu be

zonis plibonigojn. Se ĝi ne havas plu tem
pon por forkuri, gi prenas lokon profitan 

apud la malamiko, malfadas la tutan aran

gon de siaj fortoj ĉu realaj ĉu fiktivaj 

arkigante, elingigante la ungojn, grinci

gante la dentojn, (ii klopodas por ŝajni 
pli dika kaj terura ol ĝi estas, kaj pligran

digas eĉ la volumon de la vosto rektigante 

laharo j!!; kaj ĝi tute malfermas la okulojn 

kaj per la piedetoj vangobatas la aeron 
kaj mirinde spiregas kaj blovas. La hundo, 

kiu per salto kaj du makzelfrapoj povus 

gin disŝiri, lasas imponi sin de tiuj aran

goj, kaj kvazaŭ ensorĉi per tiel furiozaj 

penadoj de la senpovo ; kaj anstataŭ agi, 
lacigas la pulmojn kaj la gorgon, kiel Ciuj 

bonkoruloj, per senutilaj bojadoj : gis 

kiam Ia alia, elektinte per delikata saga

ceco, iun momentan malatenton, forkuras 
rapide, trairas pordon, fenestron, keler- 

truon, kaj lasas la kontraŭulon hontinde 

trompitan. Konklude, se Ia fina kaj pli alta 

ideo de la praktika filozofio, povas esti 

alkonduki al la scienco, bone vivi, ne
niu, nek homo nek besto, estas pli filozofa 

ol la kato. Kaj nii ĉagrenigas pensante ke 
la sania ne konas vantajn titolojn kaj aka

demiaj diplomojn; ĉar kompense ke ĝi

neniam estis, same kiel la du cititaj, filo

zofo de princoj, mi volus gin proklamigi 
princo de la filozofoj.

La Kato rasisto.

Inter la amuzajoj kiujn la kato permesas 

al si kiel distron de siaj mentalaj penadoj, 
estras la Caso : la plej bona el la kamparaj 

amuzajoj, kiun gi scias perfekte guadi; eĉ 

en la koro de la urbo, sen permeso, sen 

taksoj, sen retoj, sen allogbirdoj, sen arti
fikaj armiloj kaj sen la liniigo en la sezo

noj. (ii nu, ĉiam preta Iau inklino kaj 

armita de naturo, dedicas sin, laŭbezone, 

al la caso de Ia lacertoj, de la bufoj, de la 

talpoj, de la malgrandaj kunikloj, de la 

nestaj birdetoj, ankaŭ de la plenagaj birdoj 
kiujn ĝi kaptas eksaltante el la kasejoj kaj 

ruzege insidas cii la kaĝoj.

Sed gia preferata Caso,por kiu Sajnas ke 

gi ricevis veran mision de la Providenco, 

estas tiu de la muso, kontraŭ kiu gi por 

hereda malamo juris repacigeblan militon, 
persekuton gis morto, detruon. De la sen

fina pacienco, de Ia mirinda persisto per 

kiu gi atendas ĉe la transirejo sian vikti

mon, oni povas konjekti kiom estas en ĝi 
la kruelega gojo gin kapti, (li estas kapa

bla resti tie tutan tagon kaj longegan 

nokton forgesante malsaton, dormon, mal

varmon, lacigon, por esti gardostaranto 

apud kastrito el kiu ĝi supozas ke de 

momento al momento devas eliri gia 

leporo : gi staras tie atenta, senmova, 

en la pozo kiu antaŭiras la salton, kun 

la rigardo malhela, vitreca , magneta, 

kiu Sajnas elvoki la kaptejon per' la al

tiro de la deziro. Ankaŭ nokte, mi diris, 
ĉar la kato vera preferulo de la naturo 

vidas en la mallumo ĉar ĝi posedas tre 

moveblan pupilon kaj mirinde d iserige 

blan, kiu pro la sunbrilo sin reduktas al 
lineoforma fendeto, preskaŭ mikroskopa, 

kaj en la mallumo dislargiĝas same kiel 

plenluno, kolektas en fokuso ĉiujn radiojn 

pli malfortajn kaj ne percepteblajn de la 

homo, kaj ilin reflektas el la okulfundo,

Jeta n te tiun strangan lumon kiu unuavide 
frostigas la koron pro la teruro. Mi opi- * 

nias ke pro tiu fizika kvalito, la kato estis 

dum multaj jarcentoj akuzita je kunligo 

kun la inferaj potencoj, kaj oni ĝin enmis- 

kigis en tiom da teruraj procesoj de magio,

negromancio kaj sorĉarto.
Sed kun la progresado de la lioma sago, 

gi estis purigita de tiaj kalumnioj, kaj tiu 

stranga fenomeno falis sub la trankvilaj 
sciencaj observoj (I). Sed ho ve esti muso 

kaj renkonti tiujn fulmojn kaj senti sin 

malviva pro la teruro antaŭ ol kaptita, kaj 
mangita antaŭ ol mortinta I Jes ; la Kato 

mangas la niuson kiel... kiel lahomo man
gas la Katon; kaj Ci liu maldelikata simi

leco viii savas, miaj karaj legantoj, de 

filozofia pripensado pri la senfina Ceno de 

la bestoj, kiuj estas ĉiuj viktimoj siavice, 

de la plej forta aii de la plej ruza, el 

la mikroskopa insekto gis la homo.

I amen nii ne volas vin liberigi de 

observo. Perfortaj animoj, kiuj pastas vin 

per malamo kaj vengo, se nenia leĝo dia 

au homa povas viii alkonduki al dolĉaj 

sentoj kontraŭ ciuj kiujn vi malamegas, 

almenaŭ liu ĉi ideo vin konfidigu, ke 

en la ellaso de viaj bestecaj instinktoj vi 

estas en kondico pli malbona ol la bestoj 

mem. Se ia kruelega intenco vin puSas al 

sangaj manifestoj kontraŭ via malamiko, 

eble vi povas eviti la venĝeman klingon de 
la justeco; sed vi tute ne evitos la krue

lajn pikdolorojn de Ia eterna riproĉo de 

konscienco, dum la Kato mangas sian mal

amikon vivantan, kaj poste trankvile 

ekdormas por ĝin digesti. (Estas la belo 
ideala de la kruelegeco).

(Daurigota)

(I) Vidu pri tio la tre sagacan memorskribon 

de la klera okulisto doktoro Tiinchinetti err 

la revuo Politecnico de Milano I» volumo

pago 55>.



ESPERANTO

vizitaj per la plej novaj akirajoj, cetere la 

multnombraj banejoj, komencante de la 

simpla akvobano kaj salakvobano,la natu

raj, karbacidaj banoj ĝis la elektraj lum- 
banoj ktp.

Cu do estas miraklo, ke miloj kun dan

kema koro revojaĝas hejman ?

Ne al hazarda poeto la jena verso dan
kas sian devenon, sed ĝi formiĝis el la 

profunda interneco de honesta, senarti

fika monta popolo, kiu sciigas sian apar

tenon al la friajesto de la arboj per la j 
jenaj vortoj (i) :

Muĝanta montriver’
C.armega vai’

Dio protektu vin’
Mia ReichenhaH' I

Laŭ E. B e n c h t a l d ,  

Esp.F.Mayerhaŭser.(Del.Bad ReichenhaH.)

(I) Vidu ankaŭ nian anoncon.Gvidfolio Espe

ranta senpage ricevebla el la Del. de U. E. A.

ESPERANTIA VIVO

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U. E. A.)

OFICIALA INFORMILO

A D M IN IS T R A  F A K O

Anizoj.

En la unua duono de Marto cstos sen
data al ĉiuj Delegitoj N0 5 de la Oficiala 

*Bulteno kun respondilo. Al ĝi estos aldo

nataj diversaj cirkuleroj, nome pri gvidfo
lioj, pri numerado de la lokoj (korekto de 

kelkaj eraraj N-oj), pri dependigo de la 

Subdelegitoj, pri elekto de kuracistaj kon

suloj, konsente kun TEKA.

La distriktaj rondirantaj kajeroj 

funkcias jam cn pli ol 25 distriktoj. Post 

ne longe, ĉiuj distriktoj estos formataj kaj 
en ĉiu el ili rondiros kajero inter la Del.

. ' .L a  kvar komisionoj : por Financoj, 

por Komerco, por Turismo, por Junuloj 

komencis siajn laborojn. Inter iliaj mem

broj funkcias rondiranta kajero.

Tutmonda Kongreso de la Internacia 
Asocioj.

En monato majo okazos en Bruselo 

grava tutmonda kongreso de la Internaciaj 

Asocioj, pri kies programo baldaŭ detale 
legos nia legantaro. Nia Asocio estis invi

tita partopreni en la dirita Kongreso kaj 

prezenti cn ĝi raporton pri sia organizo, 

servoj, celo, signifo, k. t. p. S-roj II. Hod
ler, Vic.-Prez. de U. E. A., kaj A. Richar

dson, konsulo en Bruselo, estis proponitaj 

por reprezenti U. K. A. ĉe tiu Kongreso. 
E. E. A. ankaŭ partoprenos ĉe la ekspozi

cio de la internaciaj asocioj aranĝota 

okaze de la Kongreso.

* Alvoko.

Okaze de la ekspozizio ĉe Bruselo (vidu 

antaue) kaj de la diversaj ekspozicioj aran

e a j  dum kongresoj cn ĉi tiu jaro, la Ad
ministra fako tre dezirus elmontri kelkajn 

grafikojn pri la progresoj de U. E. A., la 

kresko de giaj membroj kaj Delegitoj, gia 

internacieco, giaj servoj, k. t. p. Tiuj gra
fikoj estus poste aparte represataj kaj tre 
utilus por la elmontradoj, kiujn organizas 
niaj samideanoj. Ni do vokas al iu el niaj 
asocianoj, kiu bonvolus preni sur sin la 
preparadon de tiuj grafikoj. Ni esperas, ke 
nia alvoko estos audata kaj iu Esperan

tano bonvolos nin helpi je tiu okazo.

Citoj.

S-ro Fabian, Del. en Chemnitz, respondis 
Ais nun neniun oficialan komunilTajon de 

U- E. A., nek iun ajn avertilon.
S-ro A. Lenkjevic, Del. en Melitopol, res

pondis gis nun neniun oficialan komuni

g o n  de U. E. A., nek sendis membrolis

ton de 14 anoj por 1909.
S-ro P. Geier, Del. en Graz, ne arangis 

la rebalotadon de la Delegito kaj ne res

pondis la averton al li senditan pri tio.

Ni rememorigos al tiuj tri Del. § 19 de la

Statuto de U. E. A.

E s p e r a n t ia j A soc io j

D r e s d e n  : Esperantista Societo Verda 
Stelo. P. ; F. Badeck; V.-P. \V. Gross; S. :

Puetzold; K. : E. Wuensche. Adr. : 
Alaunst. 88.

Botterdam •; Esperantista Grupo Merku
ro- P- : M.-S. \Vessel; S. : J. Krijn.

“tute 20 Esperantiaj Asocioj.

E s p e ra n t ia j E n tre p re n o j

B e r l in  : Kuracejo por lumkuracado kaj

por kuracado de I’kor- kaj nervmalsanoj. 

Adr. : N. W. 6, Luiscnstr. "vi.

B l o i s  : Esperanta Grupo. P. : K-tano Pe

reira; V.-P. : P-ro Chapeau. Adr. : 29, rue 

Cĥambourdain.

L e  M a n s  : Internacia Asocio de Ia Espe
rantistaj Fervojistoj. P. : Berlande; V. P. 

Wellons; Sclnvaz; S. K. Bontemps. Adr. : 

4, rue Cottreau.

V a l e n c i a  : Grupo Esperantista. P . : Vicente

Inglada; V. P. : Vicente Mateu; S. : Ra

bado Dmos.
Entute 119 Esperantiaj entreprenoj.

Por Administra Fako,

II. HODLER.

F A K O  E S P E R A N T O  O F IC E O J

Kovaj Esperanlo-0ficejojn

O d e s s a  : Agentstvo Ruskago Obsĉestva, 

33 ui. Deribaso\vkaja Passa].

P o n t -d e - V a u x  (Francujo, Ain) : S-ro Ga- 

buteau, Grande-Rue.

R o z n o v  (Aŭstrio, Moravio) : S-ro X. Ru- 

dcla.
S o f i \ : E. II. Petrov, Librejo Rozova 

Dolina, 38 Alabinska str.

V o r o n e ĵ  : D-ro A. N. Vasiljev, Kajennaja 

Palato.
Entute220 Esp-Oficejoj.

T U R IS M A  F A K O

Vojago al la Kongreso de \Vashington.

La turisma fako de U. E. A., interkon

sente kun la organizantaro de la \ Ia Kon
greso de Esperanto en \Vashington kaj la 

Konstanta Komitato de la Kongresoj pre

nos sur sin la arangon de la vojago de la 

Kongresanoj, ĝis Usono. S-ro G. Chavet, 

Sekretario de la K. Komitato de la Kon
gresoj kaj Konsulo de U E. A. en Parizo, 

estis komisiita por klopodi pri la arango 

de tiu vojago konsente kun la turisma

fako de U. E. A.

Gvidfolioj.
Lastatempe gvidfolioj estis eldonitaj en : 

Hgeres, Odessa, Le Locle. Worms, Pont-de- 

Vau.r, Cordoba, Marseille.

Entute 36 gvidfolioj eldonitaj sub la 
aŭspicioj de U. E. A.

BA LO T A D O  DE L A  D E LE G IT O J

Rezultatoj ĝis 20 Februaro

La unua cifero montras la nombron de la 

inembroj, la dua la nombron de la voĉdonintoj, 

la cifero post la nomo la nombron de voĉoj ri

cevitaj. La nomoj italike presitaj estas novaj 
Del. aŭ Vicdel. D. : Delegito; V. D. : Vicde

legito.

K o c n i g s b e r g .  34; 20. — I). : Sch\vaiger 

20. — V. D. Kossak 20.

T r i e s t e . 20; 18. —  D. : Pohusta Valeriano 

18. — V. D. : Arturo Ghetz. 18.

L q d z . 26; 13. — I). Endcr 8; Pfeiffer 6; 

Minevski I , Ender I , Lipski I, Wojchie- 

elio\vicz 2.

O h a u x -d e - F o n d s . 22; 9. —- D. : Ch. Rosen 

9. — V. D. : S-ino Thomann 7; Marmel 2.

B r o m b e r g . 83; lo. — D-ro Kandt 14. — 

V. D. : Mohivinkel 13 ; Bigalke 4, Thiel ĝis 

nun V. D., I.
(Daurigota.)

Esperantiaj Informoj

d«MO AoWNE (FranC')- ~  AV(Z0 Dum aŭSus,o 
'azos granda internacia konkurso de 

gimnastikaj ,„0i„ oj. La , Irbeslro

T T i  T ° “ da ‘ O »  S -  ^  Cefurbo d. la kranjaj h„ri?onjilj ^  ̂

tama pro sia bonega gastameco kaj pro siai vi-* 
dindajoj. Jam svisaj kaj Italaj Societoj promesis 

partopreni la feston. Korespondoj eslas faritaj 
por alvenigi aron da Sokoloj t. e. bohemaj 

gimnastikistoj. Ciuj eksterfrancaj delegitoj de 
U. E. A. bonvolu klopodi apud siaj urbaj socie

toj por ke ili peru informojn pri tiu konkurso. 

Multnombraj esperantistoj estas pretaj p<Dr gvidi 

la fremdajn esperantistajn venontajn. Sin turni 
;‘l S-ro Bord, urbkonsilanto de Beaune.

BLOIS (Franc.). — Interesajn novaĵojn ni 

Ricevas el tiu loko. Ĉar la iniciata sindikato 

( oka prosperiga societo) dissolvitis, la Espe

rantista loka grupo (Esp-ia entrepreno) decidis 

* ,n anstataŭi kaj konigi la regionon fremdlan
do per Esperanto kaj I . E. A. Bonega ekzem

la ,  tute konforma al la rolo, kiun, laŭ Espe
rantia vidpunkto, devas alpreni la Esp. grupoj. 
La sama grupo preparas sub la aŭspicioj de 

j * k- A. someran ekskurson kaj vizitadon de 

a centrafrancujaj kasteloj. Ni reparolos pri tiu 
•nteresa projekto.

BHI selo  (Belg.). _  Dum la grava estonia 

(i n.teia ekspozicio oni starigos Esperanto-el- 
tnonlra on, kies objektoj estos poste deponataj 

en a nternacia Instituto de Bibliografio cn 

ruse o. Tiu fakto estas grava kaj oni tre petas, 

samideanoj vizitontaj Bruselon vizitu 

j!! **un fakon, starigotan en « Palais du 
^anquan tena ire » kaj sendi ĉiujn eblajn doku
mentojn por ridigi tiun bibliotekon. Aliparte 

apelanta gvidlibro pri la ekspozicio estas en
preparado. v

CARTAGENA (Hispan.). — En la tiutaga 
gazeto Manana aperis la plena hispana broŝuro

propaganda pri U. E. A., per la zorgo de nia 

Del. ; imitinda ekzemplo.

GENOVA (Ital.). — Nia fervora Del., S-ro 

Stromboli, publikigis en « Rassegna Nazionale », 

bonegan artikolon titolitan « Nazionalismo e lin

gua internazionale », en kiu li montras inieralie 

la profiton de U. E. A. por la itala turismo.

KRAKOW (Aŭstrio). — Okaze de la kun

veno aranĝita por la rebalotado de la Del., S-ro 

S. Rudnicki, Del., faris tre plenan raporton pri 

sia agado kiel Del. kaj la servoj plenumitaj de 

li. Sekvis diskutado post kiu la raporto estis 

unuanime aprobita kaj la Del. rebalotita. La 

lakto, ke antaŭ la rebaloto, niaj Del. faris ra

porton pri sia agado al la lokaj membroj estas 

iniciato tute alpreninta ĉie.

LIMOGES (Franc.). — Muzika konkurso In
ternacia : La Delegitoj de U. E. A. estas petataj 

konigi al la Muzikistaj Societoj de sia urbo, 

ke la I 'i-1 T>a n (|e Aŭgusto 1910, okazos en Li

moges (l*rancujo) granda « Internacia Muzika 

Konkurso ». , '
Tiu konkurso estas organizata de Ia Urbes

traro.

Dum la tagoj de la Konkurso belaj festoj 
estos organizataj.

Multaj altprezaj premioj estas jam difinataj 
al la venkontoj.

La francaj kompanioj de Fervojoj konsentas 

al Ia Societoj rabaton da .*)0 0'0 kaj eĉ da 
66 0/0.

Por aliĝi kaj por ĉ'aj pliaj informoj oni sin 

turnu al S-ro Soulier, secreta i re du concours 
musical, Mairic-Limoge. Mi ree alvokas ĉiujn 
Esperantianojn kaj ilin petegas ke ili konigu 

tiun Konkurson al la « Muzikistaj Societoj »de 

sia regiono.
Komunikila de la Del.

Naski (joj.

Arĉie Harĉjo liople, filo de S-ro Johan IIoyle, 

Esp-iano de Halifo, r. La loka Vicdel de U.E.A., 

S-ro Milsom, lin religie baptis. — Johano Ro
berto Tessez, filo de Ges-roj Tessez, Esp-ianoj 

en Bar-sur-Aube.

Mortoj.

Ni kun bedaŭro eksciis la morton de S-ro W. 

Ampt, Del, de U. E. A. cn Cincinnati kaj fer
vora Es-pisto. Niajn sincerajn kondolencojn al 

lia familio. Ni ankaŭ eksciis la morton de S-ro 

D-ro P. Klapp, Del. de U. E. A. en Zoppot 
(Danzig). Al lia familio ni sendas la esprimon 

de nia simpatio.

Distingoj.

Inter la nomoj de la lernantoj ricevitaj en la 

« Nacia Belarta Lernejo » de Francujo, ni ple
zure rimarkas tiun de nia samideano S-ro M. 
Genermont, eks. Del. en Moulins, akceptitan en 

la arkitekturan sekcion.

Unua K u t i m o
de M a l a  Esperantistas!)

Disvastigi Esperanton en ltalujo, altigi i ita
lan poresperantan inovadon ĝis la sama nivelo 

de la aliaj nacioj, unuigi Fesperantistajn fortojn 

por utila, efika, fruktoporta agado estas la 
celo al kiu iras ĉiuj italaj esperantistoj per disaj 

vojoj, per malsimilaj rimedoj. Sed la vojoj 

estas tro disaj, la rimedoj tro malsimilaj, ĉies 

klopodo tro izola kaj ĝis la rezultatoj kiujn 
bone meritas la konstanteco Ia fervoro, la labo

remeco de la propagandistoj estas ne atingitaj.
Aro da konfidaj samideanoj prezentas nun 

rimedon invitante letalan samideanaron kunveni 

en F irenze dum la venonta Pasko.
La kunveno ne celas la solvon de ĝenerala 

problemo pri lingvo internacia, ĝi konsideras la 
problemon jam solvitan, ĝi malakceptas dum 

siaj kunsidoj Cian diskuton sur tiu punkto, ĝi 
ne konas kaj ne volas koni projektojn novajn 

kaj malnovajn krom Esperanto, de D-ro Za
menhof, la lingvo kiu per kvin internaciaj kon

gresoj, per miloj kaj miloj da libroj per siaj 

cent Ju rna loj ĉiam sendube montriĝis tiel alta 

kiel sia celo. — La programe de Ia kunveno 

estas:
le Prezenti al Esperantistoj la eblon interko

natigi kaj naski Ia sentojn de reciproka ami

keco, simpatio sen kiuj neebla estas vera, frukt-

porta, komuna agado.
2* Submeti je 1’aprobo de FEsperantistaro

proponojn kaj iniciatojn.
2e Naski organizon inter FI talaj Esperantis

toj kiu certigu en estonteco unuecon kaj har

monion en la laboro ĝis la venko.
4e Fari alvokon por starigi la fundamenton 

de forta, vivema, grava gazeto itala.
Enskribigo en la kunveno signifas aprobon de 

la dirita programo. La kotizajo estas kvin fran
koj por ĉiu persono (2 §). La esperantistoj kiuj 
deziras prezenti informojn, proponojn, inicia
tojn eslas petataj bonvoli sciigi gustatempe pri 

tio la komitaton. — Oni sendu ĉiun korespon

don por la komitato al S-ro G. A. Viterbo. \ iale 

Amedeo 12, Firenze. Alia cirkulero difinos pli 
detale la programon de la kunveno. La kunveno 

okazos en Firenze la 2ian (lundo) ĝis la 23an 
(merkredo) marto 1010. La italaj esperantistoj 
estas tutkore petataj subteni iniciaton 

kiu povas esti tre fruktoporta por nia kara 
Esperanto. La eksterlandaj samideanoj estas tut

kore invitataj.

La komitato : Stefano La Colla, R. J. Hall; 

Gualtiero Barnes, C. A. Viterbo.

P o i »  k o n i g i  U .  E .  H .  u z u  l a  n a c i l i n g v a j n

propagandojn (france, germane, itale, 

hispane, ruse).

VARIETEA MONDO
Grava avizo.

Depost la I-a de februaro trovigas la liga ofi

cejo en Leipzig, Kurprinzstr. 22 III r. Ĉiujn 

sencajojn oni bonvolu adresi al la oficejo, S-ro 
Otto Linse, ĝenerala sekretario de V. E. L., 

Leipzig, Kurprinzstr. 22 IU r.

Danko.
S-ro Karl Schvvarz, estrara membro de V. 

E. L. sendas koregan dankon al ciuj samideanoj, 

kiuj letere aŭ tele£rafc‘gratulis lin okaze de sia 

edziga festo.

• *

Antaŭ ne longe festis la prezidanto de nia 

ligo S-ro Kamil lo Sclnvarz la kvardekjaran ju

bilean feston kiel artisto. Ni raportos pri tio en 

la estonta numero.
♦

* *
En la numero de aprilo ni daŭrigos, publikigi 

la adresojn de 1'novaj konsuloj. La nomojn ni 

jam per speciala cirkulero sciigis al niaj aktivaj 

membroj.
Hodiaŭ ni nun komencas intersekve publikigi 

niajn novajn pasivajn membrojn. La aktivajn 

membrojn ni nur publikigos en la faka gazeto 

<( Das Programm ». Tamen estos eble interese 
por niaj legantoj, ke al nia ligo apartenas Ia 

plej malgranda homo de Ttuta mondo, S-ro P. 

Horopo, (en firmo: Mile Minola {Kursi), plue 

personoj, parolantaj 6-7, kaj O Lingvojn. Mal

graŭ ĉi-tiu granda scipovo de lingvoj ili aligis 

al nia ligo, subtenas niajn klopodojn kaj kunba

ta la s  por atingo de nia celo, ĉar ili tre bone 

scias, kiel granda malbono estas la diversling

veco por la artistaro. Kiel pasivaj membroj 

aligis:
La direktoroj de varietaj teatroj Kapelestroj 

k. t. p. : Heinz Gordon en Dresden, Jui. Seeth 

en Frankfurt s. M., Robert Steadi, F. v. Haar- 
lem, Amsterdam, Ben Tieber, \Vien, P. Sait- 

macher, kiel, K. Mertens, Berlin, L. Granang, 
Stuttgart, G. Bannel, Parizo, Arnold Barkay, 

\Vien, Stefan Beidl, Wien, Karl Mueller, \Vien.
— Kiel nevaricteanoj aligis kiel pasivaj mem

broj : advokato Krall, Berlin, Esperanta-societo 
Berlin, J. Borel, Berlin, Clearence L. Dean, 

London, Paul Gottgetreu, Hanovero, E. Stark, 
Magdeburg, Georg Davidoff, Saratov, Job. 

Heyn, Leipzig, Bigalke Mohwinkel, traduka 

oficejo, Bromberg, S-ino Tuschinski, Danzig, 
Bromberga Esperantista societo.

C i u j  E s p e r a n t i a n o j  r e p a g u  s i a n  k o t i z a j o n

por 1910.

l a  Haga E s t r a n t o - T r a m o
Jam de kelkaj jaroj, okaze de la revcndato de 

la regino \Vilhelmina, la tramkonduktoroj kuti

mas ornani elektrajn tramojn per flagoj, fruk

toj au doni al ili la aspekton de liina sanktejo, 
antikva gastejo, lulilo, elefanto, k. t. p.

Tiu ĉi originala amuzaĵo allogas amason da 
eksterlanduloj al la belega holanda urbo.

Dum la pasinta vintro kelkaj konduktoroj sek

vis Esperantajn kursojn kaj tiuj fervoruloj nun 

havis la laŭdindan ideon ornani tramon per Es- 
perantajoj. Plej bona propagandilo ja ne povis 
esti elpensita. Duni la tuta tago Esperantista 

tramo veturis de Hago al Ŝeveningo, fama 

banejo kie ĉiusomere kunvenas multaj frem

duloj. La konduktoroj kiuj dejoris sur tiu tra
mo respondis al Ia petoj de la vojagantoj en la 

internacia helplingvo. Ke la tramo allogis la 
admirantajn rigardojn de urbanoj kaj ekster

landuloj oni facile komprenos se oni ĝin estus 

vidinta. La du largaj flankoj eslis kovritaj per

r

blanka tolo sur kiu estis pentritaj la tergloboj, 

interligita j per banderolo sur kiu oni'skribis : 
« lnternacia helplingvo Esperanto ». Malantaŭ 

Ia tergloboj oni vidis gigantajn verdajn stelojn. 

Sub ĉiu fenestro oni legis Esperantajn devizojn 
kaj Ia flankoj estis borderitaj per altaj kanoj, 

kiuj portis 60 gajajn Esperantajn flagetojn. La 

superparto estis drapita per multkoloraj Inter

naciaj flagoj. Sur antaŭ kaj malantaŭ balkono 

oni legis en grandaj literoj : « Ĉiam antaŭen » 

bona devizo por tramo, sendube.
Vespere ne estis necesa veturi en profunda 

mallumo, ĉar la belaj verdaj lumigiloj, for

mante kune grandan stelon, montris la vojon 
al ĉiuj. Tute certa estas ke de tiu ĉi d;ito ne 

ekzistas Hagano kiu ne ga je ekkriis aŭ mirigite 
balbutis se nur unu fojon dum si vivado, la no

mon « Esperanto » (I).

N. BOON,

Sekretariino de ta Haga Esperanta

Klubo.

(I) ĉ iu j,  k iu j deziras posedi tiu jn  efikajn propandi- 

lo jn , sendu poStmandate al F rau lino  N. Boo n , konin- 
gin Eni n i a kode 96, Hang, H ollandujo , n u r  u n u  spes

m ilon  kaj per rekomendita presajo oni lu j recevos 35 

ilustrita jn  kartojn.

fi
1 1  i  S .

A U G S B U R G  1910

La aliĝoj por la kongreso de U. E. 

A. en Augsburg eslas de nun riceva

taj de la centra oficejo de U. E. A. 

(IO, rue de la Bourse, Gcnĉve).

La kongreskarlo kostas 3 Sni. ; ĝi 

rajtigas je ĉeeslado je ciuj kunvenoj, 

festoj, k. a., kaj senpage ricevado de 

la kongresdokumentoj.

La helpkongresa karto kostas 

I Sm. (ii estas difinita por la per

sonoj, kiuj kvankam ili ne povos

veluri al la kongreso, deziras ĝin 

finance subteni ili senpaga ricevos la 

kongresraportaron.

La nomoj de la kongresanoj estos 

publikigataj en ESPERANTO.

Por faciligi nian laboron oni estas 

tre petata sendi plej baldau sian 

a ligon !

AVIZOJ. — Helpkongresa noj povos ĉiam fa
rigi kongresanoj, pagante plue 2 Sm.

Ĉar la kongrestago eslas aparta de la centra 

kaso de U. E. A., la Del. povos pagi sian kon

greskarton, je sia konto, nur se ili de U. Ii. A. 
havas krediton superan je la prezo de Tkarto. 

Se ne, ili bonvolu sendi la monon kun Ia aligo.

Esperantia Parolejo

P r i  k o n g re so j k a j U . E. A .

La grandaj manifestadoj de internacia vivo, 

kiel kongresoj, ekspozicioj, k. t. pi. estas unuj 

eh la preferinda j kampoj de agado por la Espe-

perantistoj.
Internacia Scienca Asocio prave decidis 

atenti speciale al la Sciencaj kongresoj.
Sed estas kongresoj kiuj ne estas sciencaj aŭ 

teknikaj ; aliflanke, eĉ sciencaj kongresoj havas 

eksteran aspekton, kiu plene apartenas al 

U. E. A. : Sciigoj, anoncoj, vojagoj, propa

gando, servoj al kongresanoj aŭ vizitantoj, 

kunhelpo al agado de Esperanto, k. t. pi.
Ĉiu internacia kongreso aŭ Eksposicio po

vus facile farigi Esperantio entrepreno, (le

nosle, la komitatoj disponas sufiĉajn rimedojn 

por ke oni atingu ilian aligon, kaj eĉ ian 
monon por specialaj servoj,kiel anoncadon,pro

pagando, eĉ aligoj. k. t. pi.
Por komenci, oni povus starigi subfakon de 

Turismo por tiuj celoj, (li ricevus de la Dele
gitoj kaj gazetaro ĉiujn informojn pri publikaj 

manifestajoj de Internacia vivo, kaj starigus la 
konvenajn arangojn kun la Delegito de la lo

ko : tiu ĉi, ĉu persone, ĉu per speciala komis

iito, interkonsentus kun la komitato de Ia kon

greso afi espozicio, k. t. pi. La afero havos 

pozitivan komercan karakteron, kaj estus pro

fitdona tiel por U. E-A. kiel por la kliento.

Nuntempe estas neniii organismo, kiu sin 
okupas pri kunigo de sciigoj pri liaj aferoj : el 

tiu stato rezultas ofta reciproka malhelpo : mal

utilo, kiun U. E. A. povus, almenaŭ parte, 
forigi, atentigante la interesatojn kaj klopo

dante por ke ili interkonsentu pri dataj : ĉu 

por ke la datoj kaj lokoj Bantigu, ĉu kontraŭe 

por ke la datoj estu diferencaj.
Duni novembro 1909 okazis internacia kun

veno pri cirkulado de aŭ tomobiloj. Eslis anon

cita internacia kongreso cn Londono, (malfer
mo 16 nov. 1*1)00) por la starigo de Tutmonda 

geografikarto.
Oni anoncis por Januaro 1010, vintrajn spor

tojn en Pireneoj, tre internaciaj, ĉar oni parolis 
pri partopreno de 200 oficiroj kaj soldatoj de Ia 

franca, norvega, itala, sveda, austria, kaj i s 
pana armeoj, kaj de lamaj sportistoj Holanda

noj, laponoj kaj etiopanoj.
Internacia kalolika esperantista kongreso 

okazos en Parizo du Parko 1910.

Internacia kongreso Respublikana, en Mar

seille, Majo 1910.

Internacia Ekspozicio, en Buenos-Ayres, 1910 
(kun okazo de Ia unua centajaro de la fondo 

de la Argentina Respubliko), k. t. pi.
Oui proponas ke katolika esperantista kon

greso, okazu en Sevilla dum Sankta Semajno 

1911, kun aldono de neŭtrala esperantista kun
veno, por profiti la allogon dela samaj procesioj.

Multaj aliaj estas plenigontaj tiun listeton: 

ĝi sufiĉos por montri, ke speciala informejo 
estas tute dezirinda.

P. L i n a r e s  (Del. Cordoba).
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Tiu interesa propono estas de nun realigebla, 
en siaj esencaj partoj. Nia gazelo volonte anon

cos ĉiujn kongresojn internaciajn kun koncizaj 
informoj pri dato, temo, programo, kotizajo, 

k. t. p. Sufiĉas, ke tiajn informojn sendu al ni 

la Delegitoj de la koncernataj regionoj informoj, 

kiuj por ili estas facile riceveblaj. Tiamaniere 

dankal nia gazeto, la interesatoj konos la plej 
necesajn punktojn pri la kongresoj i ĵ^koncer- 

nantaj kaj por pli detalaj informoj povos sin 

turni al la regiona Delegito, kiu facile povos 

havigi al ili la programon kaj aliajn detalojn. 
Tiu servo estas realigebla tuj de nun, se la De

legitoj bonvolas ĉiu foje nin informi kun kelkaj 

sciigoj pri ĉiuj internaciaj kongresoj okazontaj 
cn sia regiono.

La alia parto de la propono — specialaj klo

podoj de U. E. A. ĉe la kongresota n izantaroj, 
k. t. p. — estas ankaŭ tute realigita, sed ĝi 

postulas personon, kiu konsentos konstante 

labori for tio kaj kelke da monrimedoj. Tiu 

propono estos cetere versajne diskutata en la 
kongreso de U. E. A. kaj ni tuj de nun plezure 

ricevus pri ĝi la opinion de la Esperantianoj.

La Administra Fakestro,
H. HoDLBn.

P o r  tr o a  m a te r ia lo  n i  e s tia  d e v ig a 

t a j  p r o k r a s t i  ĝ is  la  v e n o n ta  N » Espe- 

ra n to - M o v a d o n , E s p e r a n z a n  P a ro 

le jo n  ka j a l i a jn  a r t ik o lo jn . N ia j 

le g a n to j b o n v o lu  n i n  s e n k u lp ig is  p r i  

t io .

R e d .

REKLAMO
T A R IF O

Unu pago . 
Unu kolono

*/* — 
1/4 -

§  240 
40 
20 
IO

i /8  kolono 
1/16  — 

i/a li —

S 5 
2.50 

1.75

Rabato da io  »/<, por 3 reklamoj, 25 ofo 
por 12 reklamoj ; 5o o/o por 24 reklamoj. 
Nenia alia rabato aŭ preso konsentata.

Sin turni al la Administrejo, IO, rue do la 
Bourse, Geneve (Svisujo) aŭ al la gene

ralaj agentoj : G. Warnier, 15, rue Mont

martre, Paris; Presejo de Esperanto, 15, 

rue Amiral-Roussin, Dijon (Francujo) ; C. 
kaj G. Bro\vne, 'NVellington St., Stran d, Lo/i- 

don(Anglujo); GermanaEsperanto-Librejo, 

Rathausstr, Leipzig (Germanujo)} Traduka 
Oficejo, G Sclileinitzstr, Bromberg (Germa
nujo); Librejo Saliarof, Tverskaja 29, 

Moskvo (Rusujo).

E S P E R A N T O  eslas la plej bona internacia 

reklamilo por ĉiu j komercistoj, industriis
toj financistoj, aferistoj,

Ĉar ĝ i estas la plej legata el ĉ iu j Esperantaj 
gazetoj.

Can gi havas legantojn en 4/4 landoj de Vter- 
globo,

Ĉar ĝ i estas la oficiala organo de U. E. A. 
kaj eslas uzata de ĉiu j Delegitoj, Konsu

lo j, Esperanto-OJicejoj.
Ĉar ĝ i estas gazeto, kiun oni zorge konservas, 

kies ĉiun numeron legas ne unu persono, 

sed m uliaj, ĉe Ia kursoj, grupoj, k. a.

A VIZO. — La Administrejo serĉas en ĉiuj 

lokoj bonajn reklamo-makleristojn. Oni sin 
turnu al ĝ i pri la kondiĉoj kaj p luaj infor

moj.

I :US ON CE TOJ
TARIFO

K o r e s p o n d a d o . —  Unu enskribigo & 0.30 

(fr. 0.75).

PI =  poŝtkartoj ilustritaj; L =  leteroj; 

PM =  poŝtmarkoj.

P e t o j  &  p r o p o n o j  ; K o m e r c a j  r e k l a m o j . —

Unu linio (40 literoj : & 0.15 (fr. OAO).

Por ĉiuj anoncetoj, rabato da IO %  por 

3 enpresoj, 25 %  por 12 enpresoj, 50 %  por 
24 enpresoj.

K iaj abonantoj rajtas unu enskribiĝon por 

korespondado aŭ dulinian anonceton senpage.

NOTO. — ĉia anonceto estos sendata, 

antaŭ la 5;i kaj 20a de ĉiu monato, al nia 

Administrejo, al la lokaj Agentoj aŭ Espe- 
ranto-Olicejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 
internaciaj postkuponoj.

liorospoiidlaci o

Kisi jszallas (Ilongar). — S-ro S. Djzsa, 

gimnazio; S ro S. Varady, Forira ; ambaŭ, PL

A m s te r d a * !  (Holi.). — S-ro G.-A. \Vijnkoop, 
NVillielminaslraat, 13'< PI.

B a r c e l o n a  (Hispan.). — S-ro F .  Guilarl, 
Ausias-March, 57, PL

B a r c e l o n a  (Hispan.). — S-ro F . G.ibate- 
Plazo Telaan, \\ bajos.

Pram a-Vindu rad v (Bohemi Austrujo). — 

S-ro L. Vlĉek, Halkova, 6 III p. PL. PM.

B u d a p e s t  (Hungarujo). — S-ro B. Blejet, 
Bakosutea 13, fszt. PL.

NVitkonitz (Moravio). — Ernst. Janecka, 
Fahrliandlund, S-ro Arno Janecka.

S a i l l y - s u r - l a - L y s  (Pas-de-Calais, Franc.). — 
S-ro Lemeur Jean, Bae sur-Naur, PI.

B e r l i n  (Germanujo).— S-ro Theodor Anding. 
SW. 48, PI.

Le H a v r e  (Francujo). — S-ro Johana Bar- 

kovski, 38, rue \Yashington )kun francaj geo- 
firstoj de Sip-fabrik kaj bankoficejoj, PIL; 

F-:no .Maze, Hospice Genera!, salle Massej', pri 
religiaj temoj, PI. (poŝtmarkoj sur bildflanko).

M o s k v o  (Busujo). — S-ro A. Koĵevnikov, 
Nikitskoja, Universatato, P I .

O d e s s a  (Busujo). — S-ro V. Fomenko, post
oficejo, posta kesto I aui, PI. Ĉiam tuj les- 
pondos.

O de-  » : (Danujo). —•  S-ro P. \Voltliers, Sa* 
dolinsgade 2i), PL PM.

P h i b o r  (Moravio-Aŭstrio). — S-ro Brelislat 
Kotu la, stud. en instruista instituto, PI.

Dol. Krupa a p u d  N es i. (Boliemujo-Aŭstrio). 

BROD-Ant- Ŝouba, instruisto PIL.

P e t e r s b u r g a  (Busujo). — S-ro P .  Bum, Za- 
balkonskij pr. 130, kv. 136, PI. PM.

P e t e r  n u r g o .  — S-ro P .  Tobi, Zabalkanskij 
pr. 130, kv. 136, PK. PL

G e n o v a  (Italujo). — S-ro Ezio Crotto, via 

Assa roni, .r> h. 15 (kun neeŭroponoj) ; S-ro 

Aldo Crollo, sama adreso PI (kun junuloj).

Pih h i III (Bohemujo-Aŭ8trio). — Stud. Lad. 
ŝaŝek, u Zalezne, 8, PL PML.

M f . z i r i ĉ i  (Moravio-Aŭstrujo), S-ro J. Ilajek 
Valaŝ.

Cha te a u - e n - P r o v e n c e  (Francigo). — S-ro 
Fernand Livola, PI.

V in c e n n e s  (Seine, Francujo). — S-ro Fernand 
Nivola, PL

P a r i s  (Francujo). — S-ro Aubert. 313, rue 
Vaugirard, P L  (kun nefrancoj).

B a r - s u r - A u b e  (Francujo). — S-ro L. Valck, 
rue Nationale, PL

A m ie n s  (Francujo). — S-ro Armand DegouV, 
rue de la Vallee, 72, PI.

A m ie n s  (Francujo). — 'S-ro Andre Verot, rue 
Legrand-d’Aussy, 45, PI.

F r e s n e s  (Francujo). — F-ino Aldebert Nelly, 
rue de Conde, 92, Bl.-L.

B r i a  n s o n  (Francujo). — S-ro Joseph Villard, 
1.10-a, 5-a compagnie, Hautes-Alpes, PL

L o n s - le - S  v u l n i  ER (Jura, Francujo). — S-ro 
Victor Girod, I, place Perraud, PI.

P a r i s  (Francujo). — S-ro Merisier, 9, rue 
Gros, PI.

A m ie n s  (Francujo). — S-ro Beni Dumnil, 71, 
rue Octave-Tierce, PI.-PM.

P a r i s  (Francujo). — S-ro A. Gauthier, 10,
rue Trousseau, PI.

Cii a r  l e v i  l l e  (Francujo). — S-ro Georges 
Bamboux, rue Baron-Ouinart, 40, PI.-PM.

L e v r o u .v  (Francujo). — S-ro Barronnet, in- 
struisto, PI.-L.

P a r i s  (Francujo). — S-ro Louis Vacher, 20'i, 
rue Saint-Maur, PI.-PM.

P a r i s  (Francujo). — S-ro Lucien Subkte, IO, 
rue de la Bourse, PI.

P a r i s  (Francujo). — F-ino A. Moyse, rue du 
Bagelagh, «t, PL

P a r i s  (Francujo). — S-ro Fernand Nicolas,

Chateaurenard-en-Provence, PI.

C h k r b o u r g  (Manche). — S-ro M. R . Le- 
peuple, PI.-L.

P a r g - S a i n t - M a u r  (Francujo). — S-no Van- 
derrielle, 56, rue du Petit-Bois, PL (kun ne
francoj).

B o u lo g n e - s u r - M e r  (Francujo). — S-ro Vic
tor Ilaignere, 149, rue du Moulin-ti-Vapeur, PI.

P e c k  a  (Bohem. Aŭstrio). — S-ro Josef
Krdmarik, 5, PI.

M i l a n o  (Italujo). — S-ro E. Castoldi, viale 
Volta, 8 (pri teatraj aferoj).

K r a k o v o  (Galicio, Austrio). — S-ro Anto
nio Grabski, slr. Kanonieza, 23, PL

Ukotoj 1*.«J Proponoj

OFEBADO AL ESPERANTIANOJ. — S-ro 
D. M. Kaniĉar, Del. U. E. A., en Osijeck, 

Strossmayera 71. Kroalujo proponas senpagan 
logejon kun matenmanĝo al kiu ajn landa Es- 
perantiano travojagonta Osijekon,



-fe ESPERANTO *

GERMANA STUDENTO, malnova bonega POSTIvARTO-RE VENDANTOJ N serĉas El
esperantisto, kiu elscias la lingvon, kun kelkaj donejo Esperanto, Germanujo : Leipzig, Lan 

konoj cle la lingvoj angla, franca, itala, dana gestr. 27.

Esp. spertega stenografisto serĉas oficon kiel

redaktoro de konata esperanta gazeto, kiel ko- Komorcaj rolUamoj
respondanto aŭ alia. Precizajn proponojn oni 

sendu je O. F. 17, al la Tutmonda Esperanto 
Anoncekspedo, Tli. Anding, Berlin, SW, 48.

RIPREZENTANTO de fabriko, tre konata ĉe 

la firmoj (artikloj por tajloroj) deziras alian ri- 
prezentadon, escepte por veluroj kaj silkaĵoj.

Sin turni al S™ Gillet, 4, rue des Petits-Champs,

Paris.

ONI SERCAS por kiel eble plej baldaŭ 

francan fraŭlinon au sinjorinon el Francujo 

aŭ Svisujo, ĉirkaŭ 25-30 jaran, en Hannover 
(Germ.), pensiono (por junulinoj), por kelkfoje 

anstataŭi la estrinon, gvidi Ia instruadon en 

franca kaj kompense perfektigi en germana 

lingvo. Reciproke senpage. Pluajn informojn 
donos la posedantino sinjorino Oberforster. 

Harto#. Hannover (German.), Parkstr. 7 et.

GASTOTABLO. — Ĉiuĵaŭde kaj dimanĉe 

de la 9-a ĝis 11-a nokte, en kafejo Gvipuzpoa. 

San Sebastian.

KORESPONDADO. — Niaj geanoj dez. ko
resp. kun eksteri, gesamideanoj. La grupo ga

rantias ke ili ĉiam respond. PK., L. Skribu al 
S-ro F. Malto, Gcerlitz, Germanujo.

FIRMO de VINOJ, LIKVOROJ KAJ 
SPECIALAĴOJ

en D IĴ O N O  Cdte-dOr (Francujo)

d e z ir a s  a g e n to jn , seriozajn, agemajn, kun 
bonaj referencoj.

Tre favoraj kondicoj 

Oni skribas Esperante. Sin turnu al Sr<> J. 

Moron, Delegito U. E. A., Agencourt, apud 
Nui t s (Cote-d'Or, Francujo).

(instruaj folioj de sistemo Aoro)

enhavas metodan lernolibron de internacia ste

nografio aoro kaj mullon da artikoloj skribitaj 

per tiu sistemo.

Jara abono 30 Sd. (3 int. respondkuponoj

Por abonintoj de S T U D E N T O  (i Sm.) 

senpage!

Oni mendu (aldonu 3 int. respond. kuponoj) 

ĉe administracio de S T U D E N T O . Praha II- 

516, Bohemujo. Rabato al grupoj !

POR FILATELISTOJ. — S-ro Albert Frank 
fervojoficisto Plzen, Illavni nadrazi, deziras in 
tersangi postmarkojn (escepte Eŭropajn).

K o m e rc a jo j. — S™ A. Rowlands (Boxl83, 
Invercargill, New-Zeland) deziras koresp. pri 

komercajoj revendotaj en la Anglaj Kolonioj 

kaj pri la produktaĵoj de Nov-Zelando.

S ilk a j e s p e ra n ta jo j. — B. Peyraud, 

Vicdel. U. E. A., rue de la Loire, 41, Saint- 

Etienne, Francujo.

Flageloj, kravatoj verdstelumitaj por sam
oj, 5modeloj. — Atlasa rubando, kun verd

stela desegno, por sam-inoj.— Vualskarpoj 

esperantistaj, el blanka gazmuslino. — 

Bildoj teksitaj el silko, veraj teksaj ĉefver- 

koj. — Kontraŭ O fr. 30 (0.12 § )  poŝtm. aŭ

I respondkupono, oni ricevas silkan flage
ton kaj la ilustritan prezaron.

SPARMONO 4% . — Eldonejo « Esperanto ». 
Leipzig Langestrasse, 27, German.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
Ia superaj lernejoj akceptus kelkajn fratinojn 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. Ĉarma artista hejmo kun mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de I'fama Gencva lago 
(France, Esperante, germane, angle). Adr. :
S ro Vittel, prof. « La Vegnetta ». Morges par 
Lausanne (Svisujo).

PROPAGANDO ORTOLOGA. -r- Estingado 

de Ia paŭperisrao (malriĉegeco) mentala k?j 
materiala per Ia rimedo de la Universitato Or

tologo kaj Sociokralaj Burgoj. Ĉiuj, kiuj as
piras al la solvo de Ia granda problemo de 1’ho- 

maro, estas invitataj sin konigi. Turnu vin al 

Magnus Stpndahl, Rua do Hospicio 240 (1° an

dai’), Rio-de-J aneiro (Braziljo).

POR JUNULOJ. — F. L. G. Marechal, 13.- 
A. Direktoro (Lingva fako), Northern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Fer
ece, Leds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodojn. Banejo ; biliardĉambro, 
fumĉambro, k. t. p. Jare 500 Sni.

ESP. POŜTKARTOJ. — Mi petas ĉiujn el

donantojn de esp. postkartoj, propagandaj mar

koj kaj aliaj esperantajoj, sendi al mi speci

menojn kaj prezarojn de siaj eldonajoj.

Bibliotekisto de Lodra Esp. Societo : Vlodri- 

mierz Pfeiffer, posta kesto 499, Lodz, Polujo.

INDUSTRIA AGENTO posedanta seriozan 

klientaron, vizitanta orienton, centron kaj su

don de Francujo, proponas sian kunlaboradon 

al fremdaj firmoj por riprezenti ilin en Fran

cujo.
Proponas ankaŭ deponejon por industriejoj 

aŭ komercajoj. Skribi al S-ro Macary, 27 strato 

Bonnand, Lyon, Francujo.

BELEGA SKOTLANDO kaj SKOTA POST

KARTOJ senditaj por postkupono internacia. 

Iliggie, Rothesav, Skotlando.

PORTRETO GRAFOLOGIA. — F-no Odette 

Meyer, La Rochelle (Francujo).

FOTOGRAFANTO deziras interŝanĝi foto- 

grafaĵojn interesajn por Ia propagando de Es

peranto, PK. de grupoj, k. t. p. Oni turnu sin 

al la adreso : C. D. Baxandall, F.B., E. A., 23, 
Portland St., Lancaster (Anglujo).

KATALOGO. — La traduktisto de la prifota- 

grafila katalogo de la firmo Hŭtlig A.-G. Dres
den petas ĉiujn interestojn ke ili bonvolu ko
munika! li siajn opiniojn pri la esprimoj tehni

kaj uzitaj de li. Adressu : Franz Thiel, in

struisto, Dresden, 28, Lange Str. G.

• PERUKOJ parte harfran gi taj n kaj parte har

ligilojn vendas V. Jaros, en Vieno 111/2 Hoer- 

nes n» 24, Aŭtrio. Postula prezaron.

KAUCUKO. — Samideano vojaĝanta tra la 
regiono kaŭĉuka de Brazillando, sin proponas 

por aĉeto pogranda de kaŭĉuko kaj mangabo. 

Skribi por ricevi detalojn al S-ro Paulo Ber

thelot, Leopoldina, Goyaz, Braziljo.

KORSALUTON al S-ro J.-K. Musinski sen

das A. V. Lubomudrov.

Membroj havas 
la jenajn 

profitojn :

Ricevi in form ojn  
el ĉiuj landoj'

Konatiĝi an taŭ  ol 
forveturi 
eksterlande»!

FREMDAJ LANDOJ

Ja ra  Kotizajo

2 dolaroj (4 §)

Korespondi en fremdaj 

lingvoj
BARCELONA KONGRESO. — 14 belegaj 

gravuraĵoj de la Kongreso Barcelona nur

& 0.55. Eldonejo Esperanto, Germanujo : Leip

zig, Langestr. 27. Interŝanĝi revuojn , poŝt 

karto jn , postm arkojnAGENTECON por fremdaj firmoj deziras fir

mo havanta urbcentran kontoron kaj voj afiston 
vizitantan eksportistojn kaj fabrikistojn. A. Be- 

verley and Co, Manchester.

Ciuj Esperantistoj devas tuj mendi la novan 

eldonon de la postkartoj kaj fotografaĵoj de la 

Esper. Gazetaro, eldonita de Ia Esperantista 
Gruparo Berlina.

100 postkartoj kostas . . . .  1.70 Sm.

IO fotografaĵoj (40 sur 30 cm) 3.75 —

Sin turni al S-ro SOSTMANN, B e h l i n ,  Nw . 
87, Levetrovvstr. 23. *

CENT DIVERSAJ POSTKARTOJ. — Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Germanujo; Leipzig, Langestr. 27.

fo tog ra fadon ,p lan  taj oj n 

insektojn, k . t. p.

TRANSLOKIGO. — S-ro A.-S. Juhneviĉ an- 

laŭe loginta en Sluck informas siajn korespon
dantojn pri nova adreso : Vilao, str. Sergeetska 

d. 12/8, I. d. (Rusujo).

KORESPONDO. S-ro V. Fomenko, postofi
cejo, posia kesto 1.555. Odessa (Rusujo), dezi

rus intersangi P. J., montrantajn interesajn 

morojn kaj kutimojn de vilaganoj de la luta 

mondo; ĉiam respondos per belaj P. I.

V o jo  p o r  a l ig i .  —  I. Skribu vian nomon 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rencoj. — 2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — 3 Konigu la temon pri kiu vi deziras 
korespondi. — 4. Sendu la kotizajon (4 §) per 
ĉeko aŭ poŝtmandato. Via nomo estos enskribata 
kaj vi ricevos ĉiujn paperojn kaj ekz. de Globe 
Trotter kun la plena listo de rnembroj.

La perlo de Agermana j alpoj, mondfama 
salakvo-banloko, klimata kuracloko.
Plej grandaj pneŭmataj Cambroj kaj in- 
halacejoj de la mondo. Jara vizitado : pli
ol 35.000 personoj. Sezono : Majo-Okto- 
bro. Kuracado de malsanoj de la spi
rorganoj, astmo, emfizemon kormalsa
noj, virinseksa, skrofolo, raĥito artitro, 
reumatismo, resanigado. Ricenhava 
amuzprogramo. -250 kilometroj zorge 
bonstataj promenadvojoj en la tutan ĉar- 
megan ĉirkaŭaĵon. Gvidfoliojn oni bon
volu postuli de la Esperantista Grupo Bad 
Reichenhall.

L e rn e jo  p o r  F r a n c a  & E s p e ra n ta  

l in g v o j .  — En Morges (Franclingva Svis.) 
apud la mondfama Genova Lago; belega vi

dajo; trankvila restadejo. Esperanto-ofi

cejo & societo en la urbo. Favoraj kondi

ĉoj. Speciale rekomendata, hejma vivado. 

Por ĉiuj informoj, oni sin turnu al la 
adreso: Vn0 A.Richardet,Esperanto-domo, 

Morges, ati al Esp. Ofie. de U. E. A., S-ro 

Jayet (Morges).

A ĉ e tu  re k te  el S h e ff ie ld
A N G L U J O

KONTRAŬ POŜTMANDATO POR §  6

Ni ekspedos afrankite tri belajn bonegajn ra
zilojn. Sendu respond- kuponon por katalogo.

F .- P . G o o d w in  a n d  Go, 25, Hoivard 
Streci, SHEFFIELD , Anglujo.

STUDENTO internacia organo de studentoj 
kun stenografia aldono AORO. Jara abono 
I  Sni., specimeno por respondkupono. Redak

cio kaj administracio : Praha. II 516. JeĉnA ui.

24.

La Administranto fGerant  ̂: DUVAL

Laborista Kooperativa Presei
15, rue Amiral-Roussin. Dij

(Francujo)

La unua revuo Esperantista por la  gejunularo I

J U N A  E S P E R A N T IS T I
Internacia Monata Gameto Beletristika 

por Junuloj, Instruistoj kaj Esperanto-lernantoj

En Juna Esperanlisto trovigas : diversaj rakontoj kaj noveloj poi 
junularo, fabeloj, poemoj, lingvaj ekzercoj, amuzoj, problemoj, k. t. p.

J a r a  a b o n o  : 2  fr . 5 0  ( I  S)

Por ricevi specimenon, oni sendu unu postan respond-kuponon 

Ppesa E s p e ra n t is ta  Socie to , 3 3 , ru e  Liaeepede, P A R IS

Garantiitaj po ?, 3, 4, 5 Kronoj skand.

Por i  Kronoj (§  2,20) vi ricevos razilon kun sendangera aparato. Dank’ al gi oni sin ne 

tranĉas kiam oni sin razas.

Komercistoj kaj agentoj kun bonegaj referencoj estas dezirataj. Bona rabato 

Kontraŭ o.12 §  oni ricevas ilustritan prezaron france, angle, germane kaj svede.
Oni sin turnu al.

T o l a n  B y l i n d . c r ,  H e d c m o r a  (S v e d u jo )

CENTRA ORGANO DE LA ESPERANTISTO

eliranta inter la 15. kaj la 20. de ĉiu monato 

L A  P L E J  M A L N O V A  E L  Ĉ IU J  G A Z E T O J  E S P E R A N T IS T A J

FONDITA EN 1895

L a  p le j e n h a v o r iĉ a ! L a  p le i m a

paĝoj
da dense presita teksto en 

korekta kaj plej klasika stilo.
abonprezo por

Interesega apero en la  esperanta literaturo !
GRAVEGA POR LA KOMERCISTARO !

El blanka, tre fortika metalo, oksidita kiel 

malnova argento, kun reliefa kovrilo kaj 

verda emajlita stelo. Preciza radaro je ankro 

kun 15 rubenoj, plene garantiita por ekzakta 

funkciado. Utilega al ĉiuj esperantistoj. Tre 

batata donaco. 

Prezo : 3 0  fr. =  12  

Afrankita en ciuj landoj : 12 .65  <&> 

Sola riprezantanto de tiu ĉi kaj de alispe

caj horloĝoj de fame konata svisa fabrikejo.

C lo  E. W U O H E R  
Prezo : 1,25 Sm. neafrankita. Havebla de Bisjalke & Molnvin 

'kei, Schlcintzsii. O, Bromberg (German.). forigas sprite maleatoj n, kaj cian mdlpurajon de I'vizago

M a l f a l s a  s o l e  n u r  e n  l a  S a l v a t o *  a p o t e k o

I A L I L IA  ^ O L i E K T IS T O J

Granda Marko
“ V ille  de Paris Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 

la plena kolekto cle la gazelo.

E S P E H U V N T O

Do, rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 

dum ĝi.estas ankoraŭ havebla po malkara 

prezo.
La tula Kolekto (60 r." j), afrankite 2.50 §.

Sin turni alla Administrejo (IO,niebie la 

Bourse, Genĉve).

Malnovaj n-oj antaŭ I  Decembro 1908 ne 

estas izole aĉeteblaj.

JAS i-. | i v  KIHI* E S T A S UZOTA fil)R

“ MIRANDA-KREIVIO ” ?
BHW5B3iy ^ ar Miranda-Kremo estas perfekte nedomaga, ĉar per « Mi-

> 9 r a nd a- K rem o  » o n i a t in g a s  id e a la n  b e le con , ĉar Miranda- 
« K u i -ĴC t K* ^ reino forigas Cian malpurajo^ de la haŭto, ĉar Miranda-Kremo

ne nur Plibe li9as» sed ankaŭ ju n ig a s .  Unu vazeto da « Mi- 
r a n d a  » K re m o  konias I K. I nu skatolo da « M ir a n d a ,  
p u d r o  » (trikolora) I K. unu peco da « M ir a n d a  » sapo  70 h.

Ricevebla ĉe la produktanto J.-C . D IE N E Ŝ , post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per
poŝtpago tuj efektivigas

2, rue Louis-Le-Grand, Paris

Universala Esperantia Librejo
io , rue de la Bourse, GENĤVE (Suisse)

En belega loko, inter la Rue de la 
Paix kaj Avenue de 1’Opera. Moderaj 
Prezoj. Oni parolas en Esperanto. 
English Spoken.Man spricht Deutsch. 
Se habla Espanol.

Vendas ĉiujn eldonajojn de U. E. A. kaj ĉiujn Esperantajojn (propagandiloj,

lernolibroj, literaturajn kaj sciencajn, verkojn, k. t. p.).

O fic ia la j e ld o n a jo j de  U . E . A . :

rekomendataj al ĉiuj Esperantianoj

Oficiala Jarlibro (Plenaj informoj pri U. E. A., ĝia organizo, ĝiaj servoj kaj la maniero 

ilin uzi, k. a. Plena listo de la Deligitoj, Vicdelegitoj, Subdelegitoj, Esp.-Oficejoj de 
U. E. A.). Necesega por ĉiuj membroj. Prezo: 0,30 Sm.

Oficiala insigno (verda stelo kun blanka rando, rezervita por Esperantianoj). Prezo: 
0,36 Sm.

Oficiala Marko (gluota sur la korespondajoj de la Esperantianoj) I sd. por ekzempl. 
(minimumo IO ekz). Por Esp.-Oficejoj rabato da '15 <>/0 por £ju Iuend0 de pli ol 

100 ekz.

Oficiala leterpapero (por Delegitoj, Subdelegitoj kaj membroj) 100 folioj: 0,75 Sm. 
Oficialaj kovertoj. Prezo, 100 ekz: 0,60 Sm.

Oficialaj poŝtkartoj. Prezo, 100 ekz.: 0,75 Sm.

Gvidfolioj de U. E. A. (Rekomendataj al ĉiuj vojagantaj Esperantianoj). Senpage riceve
blaj kontraŭ marko aŭ kupono da 0,10 Sm. Kolekto po §  0.25.

Universala Esperanto-Asocio, ĝia celo, ĝia organizo, ĝiaj praktikaj servoj, gia signifo.
Propaganda broŝureto. Prezo, IO ekz.: 0,20 Sm.

Oficiala Bulteno (senpaga por Delegitoj, Subdelegitoj kaj Konsuloj).

PROPAGANDAJ BROŜUROJ EN NACIAJ LINGVOJ :

Universala Esperanto-Asocio. Enkonduko, celo, organizo, praktikaj servoj, socia, signifo, 

konsiloj, al la interesatoj, k. t. p. Tiu bonega propaganda broŝuro, kiu klare konigas 

U. E. A. al la neesperantista publiko, estas nepre rekomendata al ĉiuj niaj propa
gandistoj.

Ekzistas gis nun eldonoj en lingvoj franca, germana, hispana, rusa kaj itala. Eldonoj 

angla, kaj portugala estas en preparo. Resumoj en lingvoj dana kaj holanda.
Prezo, IO ekz.: 0,^0 Sm.

AVIZOJ : ĉiuj mendoj estu sendataj al U n iv e r s a la  E s p e r a n t ia  L ib re jo , IO, rue 

de la Bourse, Geneve (Svisujo), Tamen, nacilingvaj propagandaj broŝuroj estas ankaŭ 
riceveblaj jenaj el la adresoj:

Dr° M. KANDT, 8, Neuer Markt, Bromberg (Germana).

P. LINARES, Santo-Basilio, Cordoba (Hispana).
A. TELLINI, Vallescura, l i ,  Bologna (Itala).

S. SZABUNIEWICZ, Mjasnickaja, d. Zimin, Moskva (Rusa).

Kalkulo estas malfermata nur al Delegitoj, ĉiuj aliaj personoj devas aŭ mendi per 
sia loka Delegito, aŭ kunsendi la monon samtempe kun la mendo. Per-sonoj, kiuj 
deziras rekomendigi sian mendaĵon, aldonu 0,10 Sm.

PRESEJAJ LITEROJ 
=  MAYEUR =

Liverantoj de Mustardo kaj Amelo al la Rego
Laŭ privilegio

J .  &  J.  COLMAN
(Akcia Societo) 

M a n u f a k t u r i s t o j  d e

M U S T A R D O , A M E L O , B L U IG A Ĵ O

G r a v u r - F O N D IS T O J P o s t e u l o j

21, R u e  d u  M o n t p a r n a s s e
CIUSPECAJ LITEROJ

KAJ

VINI ETOJ
B R IT A  R IZ F A R U N O

108, CANNON STREET, LONDON 

kaj CARROWWORKS, NORW ICII Unalando)

R O M A N A  T I P O J  D I D O T  I T A L I K A

ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ  Korpo  7 —  Bas do casse Ĉ g h ] Ŝ Ŭ

Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ  C e m b r o j  Ĉ Ĝ li Ĵ Ŝ U

Ĉ g ĥ ĵ Ŝ  Ŭ Korpo  S —  Bas do casso Ĉ ĝ  li j  ŝ Ŭ

Ĉ Ĝ Ĥ J ŝ Ŭ Cefliteroj Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ

ĉ g ĥ ĵ ŝ Ŭ  Korpo O — Baa de casso  ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ

Ĝ Ĝ Ĥ ĵ  Ŝ Ŭ e n a r o j  Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ

Ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ  Korpo  IO — Bas d e  o s a s  Ĉ ĝ  ĥ ĵ  S Ŭ 

Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ G e n i t o r o )  Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ

E G I P T A  K O R P O  O  N 0 4 0 6  

Ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ  ♦ Ĉ Ĝ Ĥ Ĵ Ŝ Ŭ

Specialajo

SUPERLITERAJ 

-  SIGNOJ -r-

Liverantoj de ĉiuj 

Esperantaj literoj kaj 

supersignoj uzataj ĉe 

la presejo de U. E. A. 

por la kompostadode 

E s p e r a n t o  kaj Ciuj 

Esperantaj presajoj.

(lavaĵoj, higieno de 'buso, la liaŭto, lavado 
. de suĉinfanoj, intima higieno)

Oni nepre rekomendas 

C O A L T A R S A P O N IN E L E B E U F
BAYONNE (Francujo)

Kiun ĝiaj antisepcaj, deterŝivaj kaj cika- 

trigaj proprajoj akceptigis ĉe la Parizaj

Hospitaloj.

En la ap o g e jo j — Atentu la imitdjojn


